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Ingangsdatum 1 Januari 2017
In het vorige clubblad lieten wij u weten dat de gewijzigde VFR’s naar de Raad van
Beheer ter goedkeuring waren verzonden.
Inmiddels hebben we al een positieve reactie van de Raad van Beheer ontvangen
m.b.t. de wijzigingen en hebben wij de goedkeuring ontvangen van de gewijzigde
VFR’s. De ingangsdatum voor de wijzigingen is 1 Januari 2017.
Eén van de wijzigingen is ons sanctie beleid. Het nieuwe sanctie beleid per 1 Januari
2017 is als volgt:
9.5

Sancties

⇒ a. Indien een lid één van de voorwaarden genoemd in dit VFR reglement overtreedt, is het

bestuur gerechtigd maatregelen tegen het lid te nemen zoals in dit artikel staat beschreven.
⇒ b. Het bestuur is bevoegd sancties op te leggen aan diegene die zich niet houden aan het
Verenigingsfokreglement (VFR) vastgestelde regels. Sancties worden opgelegd door het
bestuur van de PDC.
⇒ c. De mate van overtreding is verdeeld in 3 sanctie-soorten, oplopend in zwaarte:
1. Waarschuwing; Verjaringstermijn: 3 jaar; wordt niet gepubliceerd.
Bij een overtreding van de welzijn en gezondheidsregels (artikel 2, 3 ,4 , 5, 6, 7, 8 ) en
slot- en overgangsbepalingen (9.4) van het VFR zal er geen publicatie
op de club
website plaatsvinden voor het desbetreffende nest(en) van de fokker.
2. Berisping; Verjaringstermijn: 5 jaar; publicatie in clubblad
Bij een derde overtreding van de welzijn en gezondheidsregels artikel 3 en 4 van het
VFR zal er geen publicatie op de clubwebsite plaatsvinden voor alle op dat moment bij
de fokkers aanwezige nesten. Tevens zullen alle vermeldingen op zowel de
fokkerslijst als de dekreuenlijst worden verwijderd voor de periode van 6 maanden.
3. Schorsing of Royement; Verjaringstermijn: 5 jaar; publicatie in clubblad en website
In geval van herhaaldelijk overtredingen of een dusdanig ernstige schending van het
K.R. en van de welzijn en gezondheidsregels (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8) en slot- en
overgangsbepalingen (9.4) van het VFR: Schorsing of royement van het lidmaatschap,
publicatie in het clubblad en website.
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⇒ e. Opgelegde sancties worden schriftelijk en indien mogelijk per email aan het betreffende lid mee-

gedeeld. Tegen de opgelegde punten en sancties kan het lid binnen twee weken bij het bestuur een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaar wordt met het betreffende lid besproken door een commissie
bestaande uit minimaal twee afgevaardigden van het bestuur en één onafhankelijk lid. Het oordeel
van de commissie dient unaniem te zijn. Daarna wordt het definitieve besluit van het bestuur aangetekend verzonden aan het betreffende lid. Het lid kan binnen vier weken beroep aantekenen tegen
het besluit van het bestuur op de eerstvolgende algemene ledenvergadering. De tijd tussen het beroep en de eerstvolgende ledenvergadering dient minimaal drie weken te bedragen. De aanwezige
leden nemen dan een definitief besluit. Als er binnen vier weken na dagtekening van de genomen
beslissing geen beroep is aangetekend, wordt de opgelegde sanctie definitief. Schorsing en ontzetting worden gemeld aan de Raad van Beheer.
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Alle VFR’s zijn na te lezen op de website
Vervolg van de wijzigingen van exterieur en gezondheidseisen.
⇒

De exterieurregels voor de Verenigings Fokreglementen van de Bichon Frisé, Coton de
Tuléar, Leeuwhondje, Chinese Naakthond, Tibetaanse Spaniël, Japanse Spaniël, King
Charles Spaniël en de Pekingees zijn als volgt:

Nieuw
7. EXTERIEURREGELS
7.1 Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal 1 keer hebben deelgenomen aan een
door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de
kwalificatie GOED op elke expositie te hebben behaald. Deze kwalificatie geldt alleen
voor honden in Nederlands eigendom.
7.1.1 De keuring dient uitsluitend te zijn verricht door een voor het rasbevoegde
keurmeester.
7.2. Fokgeschiktheidskeuring: Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing
7.3. Clubdag keurverslag: Ter vervanging van de kwalificatie eis: één of beide
ouderdieren moeten minimaal 1 keer hebben deelgenomen aan de keuring op de
clubdag georganiseerd door de rasvereniging en daar een keurverslag van hebben
ontvangen.

⇒

De exterieurregels voor de Verenigings Fokreglementen van de Griffonnen en de Lhasa
apso is gewijzigd als volgt:

Nieuw
7. EXTERIEURREGELS
7.1. Kwalificatie: Deelname aan exposities is niet verplicht
7.2. Fokgeschiktheidskeuring: Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing

⇒

De Verenigings Fokreglement van de King Charles Spaniël is als volgt gewijzigd:

Nieuw
4.2. Verplicht screeningsonderzoek.
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op:
• Mitralis Valve Disease (MVD)
Elk potentieel fokdier moet voor de eerste dekking gecontroleerd worden op juveniel mitralis hartklepdegeneratie door middel van een hartecho, uitgevoerd door een gediplomeerd veterinair internist of
veterinair cardioloog (hetzij met Nederlandse registratie / Europese of Amerikaanse registratie); vervolgens moet elk fokdier voor elke dekking door middel van een hartauscultatie op hartruis worden
gecontroleerd, die ook mag worden uitgevoerd door dierenartsen die geschikt zijn bevonden door
CCN en opgenomen in de Bijlage. Voor reuen geldt dat een uitgevoerde auscultatie een geldigheidsduur heeft van 12 maanden.
Elk potentieel fokdier met een leeftijd van minder dan 5 jaar met een hartruis wordt van de fok uitgesloten, tenzij er met een hartecho uitgevoerd door een cardioloog/radioloog (als boven) wordt aangetoond dat de hartruis het gevolg is van een niet-erfelijke aandoening. Dieren met een hartruis ontstaan op of na de leeftijd van 5 jaar worden niet van de fok uitgesloten, mits ze na de leeftijd van 4
jaar minstens 1 maal zijn gecontroleerd en hartruisvrij zijn bevonden door een
cardioloog/radioloog (als boven).
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BELANRIJKE CLUBINFORMATIE
Meer info op de website: www.pekingees-en-dwergspanielclub.nl
Correspondentie - Correspondentie over Clubzaken dient u te richten aan: Statuten en Huishoudelijk Reglement - Deze zijn te verkrijgen bij het secreSecretariaat Pekingees- en Dwergspanielclub . Correspondentie over het tariaat voor € 2,-. of via de site van de club. Nieuwe leden kunnen ze gratis
clubblad: de eindredactie van het blad ontvangt graag uw reacties op de aanvragen bij het secretariaat.
inhoud van het Clubblad per e-mail.
Internet – De club beschikt over een eigen internet pagina. Indien u zich
Ledenadministratie - Aspirant-leden dienen zich schriftelijk, met vermelding aangemeld heeft voor de fokkerslijst, kunt u een link naar uw eigen website
van het ras, op te geven aan de penningmeester. Aspirant-leden worden krijgen bij het overzicht van de fokkers van de vereniging. Voor enthousiaste
verzocht met betaling te wachten tot ontvangst van de digitale factuur. Als de leden die niet fokken is er de mogelijkheid om een link te maken bij de algebetaling binnen is, ontvangt men het eerstvolgende clubblad. Adreswijzigin- mene links. De kosten hiervoor zijn € 11,50. In beide gevallen dient u dan wel
gen en opzeggingen schriftelijk aan de Penningmeester van de Pekingees- en op uw eigen pagina een link naar de club te maken. Contactadres: webmasDwergspanielclub. NL48ABNA0486904873 te Heerlen
ter@pekingees-en-dwergspanielclub.nl. Het internetadres van de club is:
www.pekingees-en-dwergspanielclub.nl.
Contributie - Per jaar: leden € 25,00 ;gezinsleden € 5,00. Bij gelijktijdige
aanmelding van een lid en gezinslid(en) wordt enkelvoudig entreegeld gere- Dekreuenlijst - Opname in deze rubriek van het clubblad en tevens op onze
kend. Voor buitenlandse leden bedraagt de contributie per jaar: € 30,00, homepage op Internet is mogelijk door schriftelijke opgave bij de pupinformagezinslid(leden) € 5,00. Indien de fokker bij verkoop van een pup de nieuwe tie. Naam van de reu (geen titels of andere resultaten), naam van de ouders,
eigenaar aanmeldt als lid van de vereniging, zal geen entreegeld worden naam eigenaar, adres en telefoon- en/of faxnummer vermelden. Kosten:
gerekend. Aanmeldingsformulieren welke getekend moeten worden door de € 22,50 per jaar, per reu. Bij deelname aan de Fokkerslijst is de vermelding
fokker en nieuwe eigenaar, zijn verkrijgbaar bij het secretariaat.
van 2 dekreuen gratis. Plaatsing na betaling aan de penningmeester.
Beëindiging lidmaatschap - Opzegging dient schriftelijk te geschieden voor
1 december van het lopend verenigingsjaar. Bij latere opzegging blijft contributie verschuldigd.
Bankrekeningnummer voor clubmatches en clubdagen - Betalingen op
bankrekening Penningmeester van de Pekingees- en Dwergspanielclub.
NL48ABNA0486904873 te Heerlen.
Pupinformatie/fokkerslijst - Elke fokker die zich hiervoor wil opgeven dient
zich aan te melden d.m.v. opgave formulieren welke zijn aan te vragen bij het
bestuurslid dat de pupinformatie verzorgt (zie bladzijde 1). Tevens dient hij/zij
te voldoen aan de fokkerij- en pupinfo reglementen. De opgave (jaarlijks!)
voor de fokkerslijst loopt per kalenderjaar en bedraagt € 22,50 inclusief een
vermelding op de website. Tussentijds opgeven kan ook, het tarief blijft hetzelfde. Voor fokkers van de Fokkerslijst is vermelding van 2 dekreuen gratis.
Nestopgave dient bij elk nest gedaan te worden, graag zo vroeg mogelijk, na
dekking. Opgave per nest bedraagt € 22,50. Voor fokkers van de Fokkerslijst
is pupinfo gratis. Aanmelden bij het secretariaat. Het verschuldigde bedrag
overmaken naar Penningmeester van de Pekingees- en Dwergspanielclub.
NL48ABNA0486904873 te Heerlen.’

De inhoud van de geplaatste kopij en advertenties valt buiten de verantwoording van het bestuur en de redactie. Zij behouden zich het recht
voor ingezonden kopij niet te plaatsen of in te
korten. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden
door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze dan ook zonder
voorafgaande toestemming van het bestuur of
de redactie van de Pekingees- en
Dwergspanielclub.

Bestuur
Pekingees en Dwergspanielclub
Voorzitter,
Webmaster, 2de Penningmeester
Mw R. van der Meulen- Tuinstra
Hofsleane 27, 9041 AK Berlikum
tel. (0518) 491197
voorzitter@pekingees-en-dwergspanielclub.nl
Secretaris
Vice voorzitter, eindredactie
Mw. M.C. Ottens,
Klaroen 14, 7833GR
Nw-Amsterdam tel: (0591) 555035
secretaris@pekingees-en-dwergspanielclub.nl
Penningmeester
Mw. A. v.d. Berg-Hage
Goeverneurstraat 103, 6411 XG
Heerlen tel: (045) 8888071
penningmeester@pekingees-en-dwergspanielclub.nl
Clubmatchsecretaris
Mw. M. Dirkx– v Schoonhoven
Groene Streep 6
5851 ED Afferden Tel: 0485-531807
clubmatchsecretaris@pekingees-en-dwergspanielclub.nl

Evenementencommissie:
Vincent Kraan
Wilma Keuning
mail: evenement.pdc@live.nl

Pupinformatie,
pupinformatie@pekingees-en-dwergspanielclub.nl
p/a Hofsleane 27, 9041AK Berlikum
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