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Voorwoord
De Nederlandse Markiesjes Vereniging is een middelgrote rashondenvereniging met een nog steeds
groeiend ledenaantal. Begin 2018 telt de vereniging bijna 1100 leden.
In de afgelopen periode is al een verandering in gang gezet waarbij de vereniging haar leden op zoveel
mogelijk manieren wil ondersteunen. De komende jaren willen wij dit graag uitbreiden zodat de vereniging
nog meer een vraagbaak en steunpunt wordt dan zij nu al is.
Dat is wel iets wat wij als bestuur niet alleen kunnen en wij hopen dat alle leden hieraan hun steentje kunnen
bijdragen. Want een vereniging is alleen een vereniging als we het samen doen.
Uiteraard heeft iedereen een eigen mening maar wederzijds respect voor ieders mening is belangrijk. Bij
een goede en nette discussie kunnen verschillende meningen alleen maar leiden tot betere besluiten.
Zo hopen wij dat alle leden kunnen bijdragen aan het verenigen van de Nederlandse Markiesjes Vereniging
en wij samen kunnen blijven werken aan datgene wat ons bindt: het Markiesje.
Samen komen we verder, samen vormen we de vereniging.
Namens het bestuur
Rob den Toom, voorzitter
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1.

Inleiding

Het beleidsplan van 2018 – 2023 van de Nederlandse Markiesjes Vereniging heeft als subtitel “Markiesjes
eerst”. In dit plan willen wij de huidige stand van zaken aangeven, vertellen wij wat er allemaal goed gaat
binnen de vereniging en geven wij als bestuur ook aan wat wij nodig vinden om aan te passen.
Een echt beleidsplan is er de afgelopen jaren niet geweest. Het huidige bestuur vindt dat dat moet
veranderen. In 2017 is er al een begin gemaakt met het aangeven van het fokbeleid. Dat is uitvoerig
besproken in de algemene ledenvergadering van 25 maart 2017 en is door het overgrote merendeel van de
aanwezigen onderschreven.
Hoewel het fokbeleid een van de pijlers is van de vereniging zijn er natuurlijk meer zaken die de vereniging
maken tot wat zij is. Een heel belangrijk deel zijn de leden van de vereniging. Zonder leden kan er geen
vereniging zijn. Het bestuur hecht veel waarde aan de leden en wil ook dat alle leden zich thuis voelen in de
vereniging. Uiteraard zullen er verschillende meningen zijn maar wederzijds respect voor ieders mening is
belangrijk en een goede en nette discussie kan alleen maar leiden tot meer. Wel zal het bestuur erop
toezien dat de discussies inderdaad netjes en respectvol blijven. Niet alleen in een persoonlijk gesprek maar
ook op bijvoorbeeld sociale media. Een mening is niet automatisch de waarheid. Het blijven openstaan voor
nieuwe en andere argumenten kan alleen maar leiden tot een beter besluit.
Naast de leden zijn ook de vrijwilligers van belang voor de vereniging. Het bestuur vindt het belangrijk dat er
zoveel mogelijk mensen zich inzetten voor de vereniging. Dat komt de vereniging ten goede. Niet alleen op
persoonlijk vlak maar ook de kwetsbaarheid van de vereniging wordt daarmee afgedekt. De situatie dat een
persoon een of meer taken alleen uitvoert is riskant en moet zoveel mogelijk vermeden worden.
Alles wat wij doen en wat wij willen kost uiteindelijk geld. Een goede financiële positie van de NMV is
daarom van groot belang. Als vereniging staan wij er goed voor. Maar we moeten er wel voor zorgen dat dat
ook zo blijft.
Wij hebben op dit moment Farm Food als grote sponsor. Zij ondersteunen door hun bijdrage in grote mate
de gezondheidsonderzoeken. Wij weten echter ook dat dat niet blijvend zal zijn. De vereniging moet er dus
naar streven om alle kosten zelf te kunnen betalen en daarnaast een gezonde reserve te hebben.
We vormen samen de vereniging en zijn dan ook allen verantwoordelijk voor het slagen van het plan.
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2.

De vereniging

2.1

De vereniging

Officieel opgericht op 24 juni 1979 bestaat de NMV al bijna 40 jaar. In die 40 jaar is er heel veel gedaan en
heel veel gebeurd. Dat zal allemaal voortgezet worden in de jaren die voor ons liggen.
Eind 2017 telde de vereniging 1152 leden (incl. gezinsleden en jeugdleden). Dat is zeker voor een
rashondenvereniging een respectabel aantal.
Een groot aantal personen werkt eveneens als vrijwilliger mee binnen de vereniging.

2.2

Ons doel

Onze doel staat verwoord in artikel 2 van de statuten:
1. De vereniging heeft ten doel:
a.

de instandhouding en verbetering van het ras het Markiesje;

b.

de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het
algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder;

c.

het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van het Markiesje.

De volledige statuten zijn als bijlage toegevoegd aan dit plan.

2.3

Onze visie

Een gezonde en brede populatie van Markiesjes moet het streven zijn van iedereen binnen de vereniging,
om zo de toekomst voor het Markiesje veilig te stellen. Dat is mogelijk door een goed fokbeleid te voeren
waarbij getracht wordt zo goed mogelijk ondersteuning en begeleiding te bieden aan de
(gelegenheids)fokkers van de vereniging.
Dit kan alleen door een goede structuur van de vereniging, financiële stabiliteit, duidelijke (fok)regels en een
zo optimaal mogelijke ondersteuning van de leden van de vereniging.
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2.4 Leden van de vereniging
Leden van de vereniging hebben door lid te worden rechten en plichten. Deze staan allemaal in de statuten
en het huishoudelijk reglement vermeld. Als fokker hebben leden zich eveneens te houden aan de regels die
door de vereniging zijn gesteld in verenigingsfokreglement of aan afspraken die door de algemene
ledenvergadering zijn gemaakt.
Naast de regels van de vereniging zijn er ook wettelijke regels van toepassing zoals bijvoorbeeld vermeld in
de Wet Dieren. De eigen verantwoordelijkheid weegt zwaar en kan bijvoorbeeld bij het verkopen van de
pups niet overdragen worden. Indien u hierover vragen hebt, laat het ons dan weten.
De voordelen die u als lid van de vereniging hebt willen wij graag zo groot mogelijk houden tegen een zo
laag mogelijke prijs. Ook proberen wij meer voordelen te creëren voor leden zoals bijvoorbeeld kortingen op
de verschillende onderzoeken, kaarten voor evenementen tegen gereduceerde prijzen etc. Wij proberen
hiervoor sponsoren te enthousiasmeren om dit financieel mogelijk te maken.
Daar staat tegenover dat wij voor niet-leden, die ook gebruik willen maken van de diensten van de
vereniging, een vergoeding zullen gaan vragen. Een voorbeeld hiervan kan zijn een eenmalig inschrijfgeld
om op de wachtlijst te komen.

3.
3.1

Organisatorische structuur
Organisatieopbouw

Het bestuur bestaat op dit moment (2018) uit zeven bestuursleden. Op de voorzitter na zijn alle
bestuursleden ook daadwerkelijk gekozen als bestuurslid en niet op functie. De verdeling van de functies
gebeurt door het bestuur zelf. Dit heeft als voordeel dat, mocht er om welke reden dan ook een
bestuursfunctie vacant komen, deze direct opgevuld kan worden door andere leden van het bestuur zonder
dat daarvoor een (extra) ledenvergadering hoeft te worden bijeengeroepen.
In het organogram (zie bijlage voor de grote versie) wordt de structuur van de vereniging uiteengezet.
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De taken van het bestuur staan beschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze zijn als
bijlage toegevoegd aan het beleidsplan. Het bestuur stelt het te volgen beleid vast. Tevens stuurt zij op
basis van het gekozen beleid de commissies aan. De leden van commissies worden door het bestuur
benoemd. Zij kunnen te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen. Dit geldt echter niet
voor de kascommissie (zie hieronder).

De algemene vergadering kan op de algemene ledenvergadering een oordeel geven over het gevolgde
beleid.
De vereniging kent de volgende commissies:
Communicatie
Hieronder vallen de redactie van de Markiesjespost, de website en sociale media zoals Facebook.
De Markiesjespost is het officiële orgaan van de vereniging zoals dat in het huishoudelijk reglement (zie
bijlage) staat vermeld. Het bestuur zal er alles aan doen om dit ook zo houden. De papieren uitgave van de
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MP wordt zeer gewaardeerd door de leden. Naast de papieren uitgave is er ook een digitale versie
beschikbaar voor leden die dat bij hun lidmaatschap hebben aangegeven.
De bevoegdheden van de redactie van de Markiesjespost staan beschreven in het huishoudelijk reglement,
artikel 15 (zie bijlage). Zij is autonoom in haar werkzaamheden zoals beschreven in het huishoudelijk
reglement.
De website is tevens een belangrijk kanaal voor de vereniging. Deze is echter op dit moment niet voldoende
en er wordt gewerkt aan een website die voldoet aan de huidige eisen, een goede structuur heeft en die alle
informatie biedt die gewenst wordt op een duidelijke en vindbare manier. De planning is dat in het eerste
kwartaal van 2018 deze nieuwe website beschikbaar is.
Tevens zal daarbij dan gekeken worden om het logo van de vereniging wat meer in de sfeer van deze tijd te
brengen, zodat een herkenbaar en hedendaags geheel geboden kan worden.
De facebookpagina van de vereniging zal meer gebruikt worden voor aankondigen van evenementen,
speciale nieuwsuitingen et cetera.
Naast alle al bestaande kanalen wordt bekeken of het mogelijk en gewenst is om een vorm van mailing op te
zetten naar de leden van de vereniging. Gezien de huidige wetgeving en de op handen zijnde veranderingen
vanuit Europese regelgeving kan daar op dit moment nog geen volledig uitsluitsel over gegeven worden.
De kascommissie
De kascommissie onderzoekt de balans en de boekhouding en brengt aan de algemene vergadering
schriftelijk of mondeling verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht om hieraan medewerking
te verlenen. Ook dit staat beschreven in de statuten.
De leden worden niet benoemd door het bestuur maar door de algemene vergadering. De leden van de
kascommissie kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, maar slechts tegelijk
met de benoeming van andere leden.
De evenementencommissie
De evenementencommissie organiseert de evenementen van de vereniging. Dat zijn onder andere de
markiesjesdag, de verenigingsdag, wandelingen en de aanwezigheid van de NMV op externe evenementen
zoals bijvoorbeeld de Winner en Animal Event. Voor alle evenementen wordt vooraf aan het bestuur
akkoord gevraagd en wordt er een begroting opgegeven. Pas na akkoord van het bestuur wordt met de
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daadwerkelijke uitvoering begonnen.
De gekozen evenementen moeten wel een meerwaarde hebben voor de NMV.
De jonge hondenkeuring en de kampioenschapsclubmatch worden door het bestuur georganiseerd in
samenspraak met onder andere de evenementencommissie en de rasbeheergroep.

De ledenadministratie
De ledenadministratie treedt formeel op als ondersteuning van de secretaris aangezien de secretaris
volgens het huishoudelijk reglement verantwoordelijk is voor de administratie hiervan. Alle nieuwe
aanvragen, mutaties en opzeggingen komen hier binnen. Ook biedt zij ondersteuning aan de
penningmeester voor de inning van de contributies.
Het streven is om 2018 zoveel mogelijk werkzaamheden van de ledenadministratie, inclusief de aanmelding
van nieuwe leden, geautomatiseerd te hebben.
Gezondheidscommissie
Deze commissie heeft als opdracht de gezondheid van het ras in zijn geheel te verbeteren door het
onderzoeken van de mogelijke erfelijke aandoeningen en adviezen te geven om verwantschap en inteelt op
de zeer lange termijn te verminderen.
Gebleken is dat het verzamelen van informatie nog niet systematisch genoeg gebeurt waardoor informatie
over ziektes of symptomen over het hoofd kan worden gezien, ondanks dat het bij de vereniging is gemeld.
Soms blijkt een verband pas jaren later en het is dus niet wenselijk om symptomen weg te laten. Het
onderzoek van deze commissie moet ervoor zorgen dat mogelijke symptomen en/of ziektes eerder
opgemerkt worden zodat er ook eerder actie kan worden ondernomen als dat nodig is.
Een eerste enquête die is uitgevoerd heeft een schat aan informatie opgeleverd. Deze informatie wordt in
2018 geanalyseerd en geëvalueerd onder begeleiding van wetenschappers aan de UU. Het plan is om
eigenaren van Markiesjes een aantal keren in het leven van hun hondje de enquête in te laten vullen. Elk
jaar krijgt dan een aantal ‘jaargangen’ persoonlijk bericht met het verzoek de enquête in te vullen.
De gezondheidscommissie heeft regelmatig contact met experts. Eén daarvan is Pieter Oliehoek, populatie
geneticus en oprichter van DogsGlobal. Het Markiesje is een van de rassen die gebruikt wordt voor het
ontwikkelen van een stamboomdatabase met functionaliteiten die nog niet bestaan in andere beschikbare
software voor rashondenpopulaties. Dit maakt het mogelijk om de huidige wetenschappelijke inzichten voor
het gezond houden van populaties op de lange termijn eindelijk te implementeren. Een heel belangrijke
functionaliteit is het gebruik van mean kinship (gemiddelde verwantschap) als gereedschap om genetische
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diversiteit te behouden en inteelt zoveel mogelijk te voorkomen, wat op de lange termijn absoluut
noodzakelijk is om het ras gezond te houden. Het ziet ernaar uit dat 2018 een belangrijk jaar wordt wat deze
ontwikkelingen betreft.
Er zijn te weinig volledige nieuwe lookalikes. Daarom heeft de NMV een nest met een Chinese Crested
Powderpuff goedgekeurd. We hebben al verschillende aanvragen gehad van mensen die ook een
kruisingsnest willen doen. Meer geïnteresseerden mogen zich natuurlijk altijd melden. We willen echter
zeker niet té veel van dit soort nestjes doen, vandaar dat er nog geen tweede kruisingsnest is goedgekeurd.

Rasbeheergroep
De rasbeheergroep omvat alles wat met de fok en de honden te maken heeft. De rasbeheergroep is een
overkoepelende commissie die een aantal subcommissies kent:
•

Dekadviescommissie: geven van adviezen omtrent gewenste dekkingen

•

Toetsingscommissie: beoordeling van elke dekaanvraag of deze aan alle gestelde eisen voldoet en
een waarde toekennen aan bepaalde nesten die belangrijk zijn voor de populatie

•

Nestbegeleiding: hulp en ondersteuning voor, tijdens en na de geboorte van pups

•

Pupinformatie en wachtlijst: hulp bij het plaatsen van pups die voldoen aan het VFR. Uitgangspunt
hierbij is het moment van inschrijven. Het is uiteindelijk wel de fokker die zelf bepaalt aan wie hij of zij de
pups verkoopt.
Een punt van aandacht is het aantal pups dat via de wachtlijst wordt aangeboden. Het liefst zouden wij
zien dat alle leden hun pups via de wachtlijst beschikbaar stellen maar wij begrijpen ook dat dat
(juridisch) niet altijd haalbaar is. Wel willen wij in de toekomst leden van de vereniging nog meer gaan
attenderen op het belang om hun pups via de wachtlijst te laten bemiddelen. Zeker als er steeds meer
mogelijkheden beschikbaar komen waarbij de ‘waarde’ van de verschillende pups nog meer en beter
bepaald kan worden. Denk hierbij aan de mogelijkheden die mean kinship kan gaan bieden.

•

Reu-informatie: actief eigenaren van reuen benaderen en daar ook contact mee houden om de
inzetbaarheid van (oudere) reuen te bevorderen

•

Aanvullingscommissie: beoordelen van ‘nieuwe’ honden voor een MR- of een VR-keuring

•

Logistieke commissie: zorgen dat fokkers die daar behoefte aan hebben op een uitleenbasis voorzien
kunnen worden van benodigdheden zodat fokkers minder kosten hoeven te maken. Te denken valt aan
een werpkist, puppyren, etc.
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•

Secretariaat: speciaal voor de rasbeheergroep komt er een pool van personen die zorg zal dragen voor
administratieve ondersteuning van de leden van de rasbeheergroep (indien nodig) en voor de invoer van
alle relevantie informatie op een eenduidige wijze binnen ZooEasy.

3.2 Vrijwilligers
De vereniging staat of valt met de vrijwilligers die zich willen inzetten voor de vereniging. Op dit moment zijn
er ruim 50 vrijwilligers actief binnen de vereniging. Dit doen zij op verschillende manieren. Alle functies
binnen de vereniging worden uitgevoerd door vrijwilligers. Behalve bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding of
een vergoeding voor kosten die voor de vereniging zijn gemaakt worden er geen andere kosten uitgekeerd
aan de vrijwilligers. Dat geldt ook voor de bestuursleden. Iedereen besteedt zijn of haar tijd geheel
belangeloos aan de Markiesjes.
De bezetting van alle functies binnen de vereniging proberen wij zo in te vullen dat er geen enkele persoon
zaken alleen hoeft te doen. Zeker voor secretariële functies of binnen de rasbeheergroep kan dit ongewenst
zijn. De voortgang kan in het geding komen als iemand om welke reden dan ook minder beschikbaar is of
wanneer het aanbod van het werk ineens sterk toeneemt.

4. Financiën
De penningmeester geeft elk jaar op de Algemene Leden Vergadering een uiteenzetting van de financiële
positie van de vereniging. Het beleid van het bestuur is erop gericht om zorg te dragen voor een robuuste
financiële positie van de vereniging. Dit betekent dat de begroting van de vereniging elk jaar sluitend moet
zijn met handhaving van haar vermogen op een zodanig niveau dat de vereniging altijd aan haar lopende
financiële verplichtingen kan voldoen (solvabel) .
Het vermogen van de vereniging is de laatste jaren dalende en het is de taak van het bestuur deze trend om
te draaien en het vermogen weer te herstellen naar een acceptabel niveau.
Het bestuur wil dan ook sturen op het zoveel mogelijk beperken van de kosten en het optimaliseren van de
opbrengsten. Uitgangspunt is dat de vereniging zelf in staat moet zijn een sluitende begroting te realiseren
zonder hierbij afhankelijk te zijn van derde partijen in de vorm van donaties.
Bijdragen van sponsoren Zoals Farm Food zullen met name gebruikt worden om bijzondere activiteiten te
financieren alsmede ter versterking van het vermogen van de vereniging.
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4.1 Contributie
Het streven van de vereniging is altijd om het kostenniveau zo beperkt mogelijk te houden. Deze kosten
moeten uiteindelijk gedekt worden door de leden in de vorm van contributie. De vereniging draagt
verantwoording af aan haar leden middels de jaarrekening die gepresenteerd wordt tijdens de ALV.
Jaarlijks worden de kosten geanalyseerd en het kostenniveau berekend welke gedekt dient te worden door
de contributie. Op basis van de uitkomst van deze berekening wordt bepaald of de hoogte van de contributie
aangepast moet worden. Een voorstel tot contributie aanpassing wordt vervolgens ter goedkeuring
voorgelegd aan de leden tijdens de ALV.

4.2 Pupprijs en dekgeld
Door de vereniging worden adviesprijzen vastgesteld voor de verkoop van pups en voor het dekgeld.
Hoewel de vereniging dit niet adviseert staat het fokkers vrij om daar van af te wijken. Wel is de vereniging
van mening dat de prijs zodanig moet zijn dat elke fokker onder gebruikelijke omstandigheden in ieder geval
uit de kosten moet kunnen komen.

5. Fokbeleid
Het fokbeleid is wellicht het belangrijkste deel van de vereniging. Dit beleid is in april 2017 al gepresenteerd
en zit als bijlage bij dit beleidsplan.
Een onderdeel daarvan is aangepast en dat is het toevoegen van onverwante honden aan de populatie. In
de Markiesjespost 148 (september 2017) is dit aan de vereniging kenbaar gemaakt. Ook dit is toegevoegd
als bijlage.
Daarnaast zal de vereniging nog meer moeten inzetten op het enthousiasmeren van eigenaren om mee te
werken aan het terugfokprogramma. Dit kan door algemene informatieverstrekking maar ook bijvoorbeeld
door specifieke honden te benaderen en de eigenaren te wijzen op de unieke eigenschappen van hun
honden en de toegevoegde waarde daarvan indien zij hun hond beschikbaar stellen voor het fokprogramma.
Hiervoor is op dit moment nog geen vast protocol. Hier wordt wel aan gewerkt.

Beleidsplan NMV 2018 - 2023 pagina 13

13

6. Evaluatie
Met dit beleidsplan is een eerste stap gezet in de richting die we als club willen volgen. Het beleid dat hier is
neergezet is echter dynamisch en zal mee veranderen met de vereniging en ontwikkelingen in de
samenleving en de kynologie. Hierdoor is het van belang om het beleid aan te passen of uit te breiden.
Daarnaast is het van belang dat het beleid gevolgd wordt en er stappen worden gezet in de ontwikkeling
ervan. Een jaarlijkse evaluatie zal hiertoe bijdragen en dient als moment om het beleid waar nodig aan te
passen.
Het bestuur staat positief tegenover de inhoud van het beleidsplan en ziet het plan als een kans om al het
potentieel van de vereniging te benutten. Het bestuur kan dit echter niet alleen en heeft de hulp van
vrijwilligers en leden nodig om alle doelen te bereiken. Samen komen we verder, samen vormen we de
vereniging.
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7. Bijlagen
1) Statuten
2) Huishoudelijke reglement
3) Vereningingsfokreglement
4) Organogram
5) Fokbeleid
6) Open stamboek
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BIJLAGE 1
STATUTEN

Statuten
Artikel 1
Naam, vestigingsplaats en duur
1. De vereniging draagt de naam: "Nederlandse Markiesjes Vereniging". De vereniging kan de verkorte naam
"Markiesjesvereniging" voeren en wordt in deze statuten aangeduid als "de vereniging".
2. Zij is gevestigd te Westerbork (gemeente Middenveld).
3. De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan. Zij is opgericht op vier en twintig juni negentienhonderd negen
en zeventig.
4. Zij is in het jaar tweeduizend als lid toegetreden tot de Vereniging Raad vanBeheer op Kynologisch Gebied in
Nederland, hierna ook te noemen: "Raad van Beheer"
Artikel 2
Doel en middelen
1. De vereniging heeft ten doel:
a. de instandhouding en verbetering van het ras het Markiesje;
b. de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit rasbehorende honden in het algemeen en het
voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder;
c. het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van het Markiesje.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen;
b. het organiseren van exposities;
c. het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van het Markiesje;
d. het zo nodig opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van
maatregelen ter uitvoering van die plannen;
e. het bijhouden van een register van het Markiesje;
f. het registreren van uitslagen van onderzoeken van tot het Markiesjes-ras behorende honden betreffende de
aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg
daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van Markiesjes
gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren;
g. het uitgeven van een clubblad of een periodiek;
h. het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie;
i. al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd
met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.
Artikel 3
Verhouding tot de Raad van Beheer
1. De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de
Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen
besluiten van de Raad van Beheer.
2. De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en
het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad
van Beheer.
3. De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe de vereniging van wegen
haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de
Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.
4. De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij

al hetgeen waartoe de vereniging jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten
en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging rechtstreeks
jegens de Raad van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.
Artikel 4
Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
Artikel 5
Leden
1. De leden van de vereniging worden onderscheiden in gewone leden en buitengewone leden.
2. Gewone leden hebben alle rechten en plichten die de wet en deze statuten aan leden toekennen
onderscheidenlijk opleggen. Buitengewone leden hebben deze rechten en plichten slechts voor zover deze statuten
niet anders bepalen.
Artikel 6
Gewone leden
1. De gewone leden van de vereniging worden onderscheiden in:
a. algemene leden;
b. ereleden.
2. Algemene leden zijn de natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en als zodanig zijn
toegelaten.
3. Ereleden zijn de natuurlijke personen die zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt en
om die reden als zodanig zijn benoemd.
Artikel 7
Buitengewone leden
1. De buitengewone leden van de vereniging worden onderscheiden in:
a. gezinsleden;
b. jeugdleden.
2. Gezinsleden zijn zij die met een lid zijn getrouwd of daarmee duurzaam samenleven en die als zodanig zijn
toegelaten.
3. Jeugdleden zijn de natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt en als zodanig zijn
toegelaten.
Artikel 8
Ereleden
1. Ereleden worden door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur of op schriftelijk voorstel van ten
minste tien stemgerechtigde leden benoemd met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen.Zij betalen geen contributie.
2. Indien een algemeen lid, gezinslid of jeugdlid tot erelid wordt benoemd, houdt hij met ingang van de dag volgende
op de aanvaarding van zijn benoeming op algemeen lid, gezinslid of jeugdlid te zijn.

Artikel 9
Gezinsleden
1. Gezinsleden ontvangen geen clubblad en betalen een verminderde contributie.
2. Een gezinslid wordt van rechtswege algemeen lid met ingang met ingang van het verenigingsjaar volgende op het
jaar waarin zijn of haar partner ophoudt lid te zijn. Indien de relatie met deze partner wordt ontbonden, kan het
bestuur al dan niet op verzoek het gezinslidmaatschap omzetten in een algemeen lidmaatschap.
Artikel 10
Jeugdleden
1. Jeugdleden kunnen slechts worden toegelaten met schriftelijke toestemming van een ouder of voogd.
2.Jeugdleden hebben geen stemrecht en kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd. Zij betalen een verminderde
contributie. Een jeugdlid wordt van rechtswege algemeen lid met ingang van het verenigingsiaar volgende op het
jaar waarin hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.
Artikel 11
Toelating van leden
1. Het bestuur beslist over de toelating van algemene leden, gezinsleden en jeugdleden nadat zij zich als zodanig
schriftelijk hebben aangemeld.
2. Zij aan wie door de Raad van Discipline voor de Kynologie casu quo na een januari tweeduizend het Tuchtcollege
voor de Kynologie bij onherroepelijke uitspraak een straf is opgelegd kunnen als lid worden geweigerd.
3. Het bestuur kan het besluit omtrent de toelating ten hoogste twee maanden aanhouden, indien de aanmelding
voor het lidmaatschap minder dan twee maanden vóór het houden van een Algemene vergadering wordt ontvangen.
4. Indien de toelating door het bestuur wordt geweigerd, staat daartegen binnen een maand na ontvangst van het
bericht van weigering beroep op de Algemene Vergadering open. De Algemene Vergadering kan ook uit eigen
beweging alsnog tot toelating besluiten.
Artikel 12
Aanvang van het lidmaatschap
1 . Het lidmaatschap van algemene leden, gezinsleden en jeugdleden vangt, onverminderd het bepaalde in artikel 9,
tweede lid en artikel 10, derde lid, aan met de dag volgende op hun toelating.
2. Het lidmaatschap van ereleden vangt aan met de dag volgende op de aanvaarding van hun benoeming.
Artikel 13
Einde van het lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
Artikel 14
Opzegging door het lid
1. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur.
2. Het lidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 31, lid 4, met ingang van de dag die daarvoor bij
de opzegging wordt vermeld, doch op zijn vroegst met ingang van de dag volgende op die, waarop de schriftelijke
opzegging wordt ontvangen. Indien bij de opzegging geen tijdstip wordt vermeld, eindigt het lidmaatschap aan het
einde van het verenigingsjaar waarin de opzegging plaatsvindt.

3. Indien het lidmaatschap niet is opgezegd voor één december van enig jaar is de contributie voor het volgend jaar
te voldoen en wordt de opzegging beschouwd als voor het daarop volgend jaar.
Artikel 15
Opzegging door de vereniging
1. Opzegging door de vereniging is slechts mogelijk indien:
a. het lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt;
b. aan het lid door de Raad van Discipline voor de Kynologie casu quo na een januari tweeduizend het Tuchtcollege
voor de Kynologie bij onherroepelijke uitspraak een straf van diskwalificatie van zijn persoon is opgelegd;
c. om een andere reden van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
2. De opzegging geschiedt door het bestuur.
3. In het geval. bedoeld in het eerste lid onder a., wordt niet tot opzegging overgegaan dan nadat het lid schriftelijk
op zijn verzuim is gewezen en hij gedurende een maand in de gelegenheid is gesteld om alsnog aan zijn
verplichtingen te voldoen.
4. Het lid wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk en met opgave van redenen van het besluit tot opzegging in kennis
gesteld. Daarbij wordt mededeling gedaan van de op grond van het vijfde lid bestaande beroepsmogelijkheid.
5. Tegen het besluit tot opzegging staat binnen een maand na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde
mededeling beroep op de Algemene Vergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is
het lid geschorst in de uitoefening van alle aan het lidmaatschap verbonden rechten en in de uitoefening van een
eventueel door het lid beklede bestuursfunctie. Het geschorste lid heeft echter wel toegang tot de Algemene
Vergadering waarin het beroep wordt behandeld, is bevoegd om bij de behandeling van het beroep aanwezig te zijn
en daarover het woord te voeren, doch heeft geen stemrecht.
6. Het lidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 31, lid 4, met ingang van de dag volgende op het
verstrijken van de beroepstermijn of, indien beroep wordt ingesteld, onmiddellijk na het besluit tot verwerping van
het beroep indien het lid aanwezig is in de vergadering waarin dit besluit wordt genomen, en anders met ingang van
de dag volgende op die, waarop een schriftelijke mededeling van het besluit tot verwerping van het beroep is
ontvangen.
7. Een schorsing eindigt tegelijk met het lidmaatschap of, indien de Algemene Vergadering het beroep gegrond
verklaart, tegelijk met het besluit van de Algemene Vergadering.
Artikel 16
Ontzetting
1. Ontzetting is slechts mogelijk indien:
a. het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of daarop gebaseerde besluiten van de vereniging;
b. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. De ontzetting geschiedt door het bestuur.
3. Artikel 15, vierde tot en met zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 17
Overige sancties
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 15, vijfde lid en artikel 16, derde lid kan een lid door het bestuur voor de
duur van maximaal een jaar worden geschorst indien het lid heeft gehandeld in strijd met de statuten, reglementen
of daarop- gebaseerde besluiten van de vereniging dan wel de vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld.
2. Artikel 15, lid 5 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18
Organen
De vereniging kent:
a. een bestuur;
b. een Algemene Vergadering;
c. een kascommissie.
Artikel 19
Samenstelling bestuur
1. De Algemene Vergadering besluit, of het bestuur uit vijf of uit zeven leden zal bestaan. De bestuursleden worden
door de Algemene Vergadering uit de algemene leden, de ereleden en de gezinsleden benoemd. De Algemene
Vergadering kan echter bepalen, dat de voorzitter buiten de leden kan worden benoemd.
2. Degene aan wie door de Raad van Discipline voor de Kynologie casu quo na één januari tweeduizend het
Tuchtcollege voor de Kynologie de straf van diskwalificatie van zijn persoon is opgelegd, is gedurende de duur van
deze diskwalificatie niet tot lid van het bestuur benoembaar. De Algemene Vergadering kan echter bepalen, dat
leden, die door voornoemd college zijn veroordeeld waarbij een andere straf is opgelegd dan diskwalificatie van zijn
persoon, niet benoembaar zijn tot lid van het bestuur. Daarbij dient te worden aangegeven in welke gevallen, in casu
bij welke opgelegde straffen alsmede welke verjaringstermijnen daarop van toepassing zlin, betrokkenen niet als
bestuurslid kunnen worden benoemd.
3. De voorzitter. de secretaris en de penningmeester kunnen als zodanig in functie worden benoemd.
Artikel 20
Voordrachten
1. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer niet bindende voordrachten, behoudens het bepaalde
in het zesde lid.
2. Iedere voordracht heeft op één bepaalde vacature betrekking en vermeldt de naam van degene, door wiens
aftreden de vacature wordt veroorzaakt. Iedere voordracht vermeldt voorts de naam van ten minste één kandidaat.
3. Tot het opmaken van een voordracht zijn zowel het bestuur als tien stemgerechtigde leden bevoegd.
4. Een voordacht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordacht van tien
of meer stemgerechtigde leden moet tenminste één week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden
ingediend.
5. ls er voor een bepaalde vacature meer dan één voordracht, dan geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
6. Is er voor een bepaalde vacature geen voordracht opgemaakt, dan is de Algemene Vergadering voor de vervulling
van die vacature vrij in haar keus.
Artikel 21
Einde bestuurslidmaatschap
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door periodieke aftreding;
c. door bedanken;
d. door ontslag;
e. door oplegging van een straf door de Raad van Discipline voor de Kynologie casu quo na één januari tweeduizend
het Tuchtcollege voor de Kynologie.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt in het geval, bedoeld in het eerste lid onderaan het einde van de in artikel 22,
eerste lid, bedoelde Algemene Vergadering. In het geval, bedoeld in het eerste lid onder c, eindigt het

bestuurslidmaatschap op het door het bedankende bestuurslid genoemde tijdstip. In alle overige gevallen eindigt het
met onmiddellijke ingang.
Artikel 22
Periodieke aftreding
1. Ieder jaar treden op de jaarlijkse Algemene Vergadering twee of drie bestuursleden af volgens een door het
bestuur op te maken en zo nodig te wijzigen rooster.
2. Dit rooster wordt zodanig opgemaakt dat:
a. ieder bestuurslid uiterlijk drie jaar na zijn benoeming aftreedt, waarbij onder een jaar wordt verstaan de periode
tussen twee opeenvolgende jaarlijkse Algemene Vergaderingen;
b. de voorzitter, de secretaris en de penningmeester zo mogelijk in verschillende jaren. maar in ieder geval nimmer
alle drie gelijktijdig aftreden;
c. zlj die in een tussentijdse vacature zijn benoemd, zo mogelijk op het rooster de plaats van hun voorganger
innemen.
3. Volgens rooster aftredende bestuursleden kunnen terstond worden herbenoemd.
Artikel 23
Schorsing en ontslag
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst.
2. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop
van die termijn.
Artikel 24
Vervulling tussentijdse vacatures
1. Indien in het bestuur één of meer vacatures zijn ontstaan, blijft het bestuur bevoegd.
2. Het bestuur is verplicht, de vervulling van de open plaats of de open plaatsen voor de eerstvolgende Algemene
Vergadering te agenderen.
Zodra echter het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures, is het bestuur
verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering ter voorziening in die vacatures te beleggen.
Artikel 25
Bestuursfuncties
1. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn onverenigbaar.
2. Het bestuur voorziet in de vervanging van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester in geval van
verhindering of ontstentenis en verdeelt ook overigens de werkzaamheden over zijn leden. Op vervanging in geval
van verhindering of ontstentenis is het bepaalde in het eerste lid niet van toepassing.
Artikel 26
Bestuurstaak en -bevoegdheden; verantwoordelijkheid van bestuurders
1. Behoudens de beperkingen van de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het richt
zich daarbij naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen beleid, zoals die door de
Algemene vergadering in de begroting of op andere wijze worden gegeven.
2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaren van registergoederen.
3. leder lid van het bestuur is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem
opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuurders behoort,

is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en
hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
Artikel 27
Besluitvorming bestuur
1. Alle besluiten worden door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij
staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag, tenzij het bestuur besluit de zaak tot de volgende
vergadering aan te houden.
2. Om te kunnen besluiten moet ten minste de helft van het aantal bestuursleden, eventuele vacatures niet
meegerekend, aanwezig zijn,tenzij het zaken betreft die geen uitstel gedogen.
3. In afwijking van hetgeen de wet daarover bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een
stemming en de inhoud van een genomen besluit niet beslissend.
Artikel 28
Mandatering en delegatie van bestuurstaken en -bevoegdheden
1. Het bestuur kan de uitvoering onderscheidenlijk uitoefening van bepaalde taken en bevoegdheden mandateren
aan een of meer van zijn leden. Het bestuur kan daarbij met betrekking tot deze uitvoering en uitoefening richtlijnen
en aanwijzingen geven.
2. Het bestuur kan de uitvoering onderscheidenlijk uitoefening van bepaalde taken en bevoegdheden delegeren aan
een door het bestuur ingestelde commissie. Het bestuur kan daarbij met betrekking tot deze uitvoering en
uitoefening richtlijnen geven.
3. De richtlijnen en aanwijzingen mogen niet in strijd zijn met de wet, met deze statuten of met een reglement als
bedoeld in artikel 44.
4. Bij mandatering aan één of meer bestuursleden wordt steeds in de eerstvolgende bestuursvergadering verslag
uitgebracht van hetgeen is verricht.
Artikel 29
Vertegenwoordiging
1. De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, komt toe aan:
a. het bestuur;
b. de voorzitter en de secretaris, gezamenlijk handelend;
c. de voorzitter en de penningmeester, gezamenlijk handelend;
d. de secretaris en de penningmeester, gezamenlijk handelend.
2. Bij verhindering of ontstentenis van een in het eerste lid genoemde functionaris kan deze ten behoeve van de daar
bedoelde vertegenwoordiging vervangen worden door een op grond van artikel 25 aangewezen vervanger.
Artikel 30
Geldmiddelen
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. cursusgelden;
c. inschrijf- en entreegelden voor evenementen;
d. schenkingen, legaten en erfstellingen;
e. overige baten.

Artikel 31
Contributie
1. De leden, met uitzondering van de ereleden, zijn aan de vereniging een jaarlijkse contributie verschuldigd,
waarvan het bedrag door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.
2. Het bedrag van de contributie van gezinsleden en jeugdleden wordt bepaald op een gedeelte van de contributie
van algemene leden. Dit gedeelte kan voor elk van de genoemde categorieën verschillend zijn.
3. Eenmaal vastgestelde bedragen blijven van kracht totdat zij door de Algemene Vergadering worden gewijzigd. Een
wijziging werkt ten hoogste terug tot de aanvang van het verenigingsjaar waarin zij wordt vastgesteld.
4. Wanneer het lidmaatschap van een lid in de loop van het verenigingsjaar eindigt,blijft desondanks de contributie
over het gehele jaar verschuldigd.
5. Het bestuur kan in bijzondere gevallen, al dan niet voor een bepaalde termijn, gehele of gedeeltelijke vrijstelling
van het betalen van contributie verlenen.
Artikel 32
Begroting
1 Het bestuur legt jaarlijks aan de Algemene Vergadering een begroting van inkomsten en uitgaven ter vaststelling
voor op een zodanig tijdstip, dat deze begroting behandeld kan worden vóór de aanvang van het betreffende
verenigingsjaar of uiterlijk op de in dat jaar te houden jaarlijkse Algemene Vergadering.
2. De ontwerp-begroting wordt aan de stemgerechtigde leden en de jeugdleden tenminste drie weken vóór de
Algemene Vergadering toegezonden, al dan niet door publicatie in het clubblad.
Artikel 33
Jaarverslag
1. Het bestuur brengt jaarlijks een schriftelijk jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het
gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar. Dit verslag wordt uitgebracht op een zodanig tijdstip, dat het
behandeld kan worden op de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering na afloop van dat verenigingsjaar.
2. Het jaarverslag wordt door alle leden van het bestuur ondertekend. Ontbreekt de ondertekening van een of meer
hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
3. Artikel 32, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 34
Boekhouding
1. Het bestuur houdt van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen, dat daaruit te allen tijde
haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur bewaart de in het eerste lid bedoelde bescheiden gedurende tien jaren.
Artikel 35
Rekening en verantwoording
1. Het bestuur maakt jaarlijks een balans en een staat van de baten en de lasten van de vereniging over het
afgelopen verenigingsjaar op en legt deze met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over op
een zodanig tijdstip, dat zij behandeld kunnen worden op de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering na afloop van
dat verenigingsjaar.
2. Artikel 32, tweede lid, en artikel 33, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten door de Algemene Vergadering strekt het bestuur tot
décharge voor al hetgeen daaruit blijkt.
4. Artikel 34. tweede lid, is van toepassing.

Artikel 36
Kascommissie
1. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een kascommissie van ten minste twee
leden. Tegelijkertijd worden zo mogelijk tenminste twee plaatsvervangende leden benoemd, die de leden bij
ontstentenis vervangen. De leden en de plaatsvervangende leden mogen geen deel van het bestuur uitmaken.
Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd. tenzij zij reeds vier jaar zitting hebben.
2. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de Algemene vergadering
schriftelijk of mondeling verslag van haar bevindingen uit.
3. Het bestuur stelt de kascommissie in staat, haar onderzoek tijdig voor de jaarlijkse Algemene Vergadering te
verrichten en is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te
verschaffen,haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de
vereniging te geven. Indien het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, dan kan de commissie zich op
kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De leden van de kascommissie kunnen te allen tijde
door de Algemene Vergadering worden ontslagen, maar slechts tegelijk met de benoeming van andere leden.
Artikel 37
De Algemene Vergadering
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten
aan andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval uiterlijk vier maanden na afloop van het voorafgaande
verenigingsjaar, een Algemene Vergadering gehouden. In deze jaarlijkse Algemene Vergadering komen in ieder geval
aan de orde:
a. het jaarverslag, bedoeld in artikel 33;
b. de balans en de staat van baten en lasten, bedoeld in artikel 35;
c. het verslag van de kascommissie, bedoeld in artikel 36;
d. de benoeming van een kascommissie voor het onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten over het
lopende verenigingsjaar;
e. de begroting, bedoeld in artikel 32, tenzij deze al is vastgesteld;
f. de voorziening in bestuursvacatures.
3. De Algemene Vergadering kan de in het tweede lid genoemde termijn verlengen van vier tot zes maanden.
4. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk vindt of ten minste tien
stemgerechtigde leden dan wel, indien dat minder is, ten minste een tiende deel der stemgerechtigde leden dat
verzoeken. Bij het verzoek worden de te behandelen onderwerpen, die op de agenda moeten worden vermeld,
duidelijk aangegeven.
5. Schriftelijke voorstellen aan de Algemene Vergadering van ten minste zoveel stemgerechtigde leden als in het
vorige lid worden bedoeld, worden op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering vermeld indien zij
tenminste zes weken vóór die Algemene Vergadering bij het bestuur zijn ingediend. Zij worden met een preadvies
van het bestuur ten minste drie weken vóór de Algemene Vergadering aan de leden toegezonden, al dan niet door
publicatie in het clubblad.
Artikel 38
Bijeenroeping
1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
2. De leden worden, behoudens in het geval bedoeld in het vierde lid, ten minste drie weken te voren opgeroepen
door toezending van een agenda, die desgewenst in het clubblad kan worden opgenomen.
3. De agenda vermeldt plaats, datum en aanvangstijdstip van de vergadering, alsmede de te behandelen
agendapunten.

4. Indien in gevolge artikel 37, vierde lid, op verzoek van een aantal leden een Algemene Vergadering moet worden
gehouden, is het bestuur verplicht die vergadering uit te schrijven binnen twee weken na ontvangst van het verzoek
en op een termijn van niet langer dan zes weken na indiening van het verzoek. Indien hieraan geen gevolg wordt
gegeven kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan,hetzij overeenkomstig het tweede lid van dit artikel,
hetzij door middel van een advertentie in ten minste één landelijk veel gelezen dagblad.
Artikel 39
Toegang en stemrecht
1. Alle leden, met uitzondering van geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 15, vijfde lid, artikel 16,
derde lid en artikel 17, hebben toegang tot de Algemene Vergadering en stemrecht. Jeugdleden en geschorste leden
hebben echter geen stemrecht. Indien de voorzitter buiten de leden is benoemd, heeft deze wel toegang tot de
Algemene Vergadering, maar geen stemrecht.
2. Over toelating van andere dan de in het eerste lid bedoelde personen beslist het bestuur.
3. Een lid kan één ander stemgerechtigd lid machtigen, het stemrecht namens hem uit te oefenen door middel van
een schriftelijke machtiging welke tien dagen voor de vergadering in het bezit moet zijn van het bestuur. Een lid kan,
indien gemachtigd volgens artikel 39, lid 3, in het totaal twee stemmen uitbrengen waarvan één de eigen stem is.
4. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering het woord voeren, voorstellen doen en amendementen indienen,
behoudens de beperkingen die bij huishoudelijk reglement aan de uitoefening van deze rechten worden gesteld.
Artikel 40
Voorzitterschap en notulering
1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Is de voorzitter afwezig en
heeft het bestuur niet in zijn vervanging voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
2. Van het verhandelde in een Algemene vergadering wordt door de secretaris of zijn plaatsvervanger beknopte
notulen opgemaakt. Is de secretaris afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging voorzien, dan wijst de
voorzitter een notulist aan.
3. Bij toepassing van artikel 38, vierde lid laatste volzin, kunnen de verzoekers anderen dan bestuursleden belasten
met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
4. De ontwerp-notulen worden, door publicatie in het clubblad of op andere wijze, zo spoedig mogelijk ter kennis van
de stemgerechtigde leden en de jeugdleden gebracht. Zij worden in de eerstvolgende Algemene Vergadering,
eventueel gewijzigd, vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris ondertekend. De eventueel door de
Algemene Vergadering aangebrachte wijzigingen worden tevens opgenomen in de notulen van de vergadering
waarin tot deze wijziging werd besloten.
Artikel 41
Besluitvorming
1. Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten vande Algemene Vergadering
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht, maar tellen wel mee voor het quorum.
3. Alle stemmingen over de aanwijzing of benoeming van personen geschieden schriftelijk. Alle overige stemmingen
geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of ten minste vijf
stemgerechtigde leden dat voor de stemming verlangen. Een schriftelijke stemming geschiedt met ongetekende
briefjes.
4. Indien niemand hoofdelijke stemming verlangt wordt het besluit bij acclamatie genomen.
5. indien mondelinge stemming moet plaatsvinden, dan kan de voorzitter besluiten tot stemming bij handopsteken,
tenzij één der stemgerechtigde leden stemming bij hoofdelijke oproeping verlangt. Ook kan de voorzitter alsnog tot
stemming bij hoofdelijke oproeping besluiten, indien hij bij de stemming bij handopsteken de uitslag der stemming
niet kan vaststellen.

6. Indien schriftelijke stemmingen over verschillende aanwijzingen, benoemingen of zaken moeten plaatsvinden, dan
kunnen deze stemmingen gecombineerd worden mits de stembriefjes zodanig zijn ingericht, dat verwarring
redelijkerwijs niet mogelijk is. Evenwel moeten afzonderlijke stemmingen worden gehouden indien ten minste vijf
stemgerechtigde leden dat verlangen.
7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de benoeming of aanwijzing van personen, dan is het
voorstel verworpen.
Artikel 42
Stemming over personen
1. Indien bij een aanwijzing of benoeming van een persoon niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, dan
heeft een tweede stemming plaats, tenzij tussen twee personen is gestemd.
2. Heeft dan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat
hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de
stemmen staken.
3. Bij de in het tweede lid bedoelde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de
voorgaande stemming kon worden gestemd, met uitzondering van de persoon op wie bij die voorafgaande stemming
de minste stemmen zijl uitgebracht. Zijn bij die stemming de minste stemmen op meer dan één persoon uitgebracht,
dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de volgende stemming geen stemmen meer kunnen
worden uitgebracht.
4. Indien bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, dan beslist het lot wie van beiden is
aangewezen of benoemd.
Artikel 43
Vaststelling besluitvorming
1. Het in de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Artikel 44
Reglementen
1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement en andere reglementen vaststellen, waarvan de
bepalingen niet in strijd mogen zijn met en niet mogen afwijken van de wet, ook waar die geen dwingend recht
bevat, of van deze statuten.
2. Indien de reglementen van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland verlangen dat een
huishoudelijk reglement of een ander reglement aan de goedkeuring van de Raad van Beheer wordt onderworpen,
dan treedt het niet in werking alvorens die goedkeuring is verkregen. Hetzelfde geldt voor wijziging van dat
reglement.
3. De Algemene Vergadering kan een reglement te allen tijde wijzigen. mits aan de in statuten en huishoudelijk
reglement gestelde eisen voor de besluitvorming en de voorbereiding daarvan is voldaan. Ook de Algemene
Vergadering kan echter geen besluiten nemen in strijd met een reglement.

Artikel 45
Aansprakelijkheid
De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens vanwege de verenging
georganiseerde bijeenkomsten, cursussen of evenementen, van welke aard ook, en evenmin voor enige schade ten
gevolge van door de vereniging verleende adviezen of door welke andere oorzaak dan ook.
Artikel 46
Statutenwijziging
1. De statuten kunnen, onverminderd het bepaalde in de volgende leden, slechts worden gewijzigd bij een met ten
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, waarin ten minste
twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien niet twee/derde van de stemgerechtigde leden
aanwezig is, dan wordt binnen zes weken een tweede Algemene Vergadering gehouden over het voorstel zoals dat in
de vorige vergadering aan de orde is geweest. In die vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige
stemgerechtigde leden worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen.
2. Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen,
wordt ten minste vijf dagen voor de vergadering door hen die de oproeping tot de vergadering hebben gedaan, op
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden. De leden worden van deze terinzagelegging op de hoogte gesteld.
3. Voorts wordt het voorstel tot statutenwijziging hetzij tegelijk met de in artikel 38 bedoelde agenda aan alle leden
toegezonden, al dan niet door publicatie in het clubblad, hetzij toegezonden aan alle leden die daarom verzoeken. In
het laatste geval worden de leden van de mogelijkheid daartoe in kennis gesteld.
4. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat deze door de Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland is goedgekeurd en van de wijziging een notariële acte is opgemaakt.
Artikel 47
Ontbinding
1. De vereniging kan slechts worden omgezet, gefuseerd of ontbonden door een met ten minste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, waarin ten minste twee/derde van de
stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien niet twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, dan wordt
binnen zes weken een tweede Algemene Vergadering gehouden over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering
aan de orde is geweest. In die vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden worden
besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
2. Artikel 46, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
3. Tegelijk met een besluit tot ontbinding wijst de Algemene Vergadering een andere kynologische vereniging
aan,waaraan een eventueel batig saldo na vereffening zal toevallen. Ook kan de Algemene Vergadering een of meer
anderen dan het bestuur met de vereffening belasten.

BIJLAGE 2
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Huishoudelijk reglement
Artikel 1
Toelating van leden
1. Zij die als lid tot de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke aanmelding hun naam, adres,
postcode en woonplaats. Indien het een aanmelding als jeugdlid betreft, wordt ook de geboortedatum vermeld. Bij
een aanmelding als gezinslid wordt de naam van de partner vermeld.
2. Naam, adres en woonplaats van de in het eerste lid bedoelde personen worden zo spoedig mogelijk in het orgaan
van de vereniging gepubliceerd met de mededeling, dat de leden binnen twee weken na verschijning schriftelijk en
gemotiveerde bezwaren tegen de toelating van een of meer aspirant-leden aan het bestuur kenbaar kunnen maken.
Het bestuur overweegt deze bezwaren bij zijn beslissing omtrent de toelating.
3. De secretaris deelt het bestuursbesluit omtrent de toelating zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de betrokkene
mee. In geval van niet-toelating worden daarbij de motieven meegedeeld, die het bestuur tot zijn beslissing hebben
geleid. In geval van toelating wordt een exemplaar van de statuten en van dit huishoudelijk reglement bijgevoegd.
Het bestuursbesluit wordt ook aan eventuele bezwaarden schriftelijk meegedeeld.
Artikel 2
Opzegging, ontzetting en schorsing
1. Indien het bestuur voornemens is, een besluit tot opzegging, ontzetting of schorsing te nemen als bedoeld in de
artikelen 15, 16 of 17 van de statuten, dan stelt het bestuur het betrokken lid tijdig tevoren schriftelijk onder opgave
van redenen van dit voornemen in kennis.
2. Het betrokken lid kan binnen twee weken bij het bestuur een bezwaarschrift tegen het in het eerste lid bedoelde
voornemen indienen.
3. Het lid wordt voorts mondeling door het bestuur gehoord, als dat in het bezwaarschrift wordt gevraagd. Het
bestuur kan ook anderen horen alvorens te besluiten.
4. In spoedeisende gevallen kan het bestuur besluiten voor de behandeling van het bezwaarschrift, doch niet dan
nadat het betrokken lid is gehoord, dan wel de gelegenheid heeft gehad te worden gehoord.
Artikel 3
Voorzitter
1. De voorzitter bevordert de behartiging van de belangen van en de goede gang van zaken in de vereniging.
2. Hij leidt, behoudens het bepaalde in artikel 40 der statuten, de Algemene Vergaderingen en de vergaderingen van
het bestuur. Hij handhaaft in de vergaderingen de statuten en reglementen van de vereniging en houdt ook buiten
de vergaderingen toezicht op deze handhaving.
3. Hij bepaalt de volgorde van behandeling van zaken ter vergadering, zolang de vergadering zelf daarover geen
besluit neemt.
4. Hij handhaaft de orde in de vergadering.
5. Hij ondertekent samen met de secretaris de notulen van alle vergaderingen en de belangrijke uitgaande brieven.
Artikel 4
Secretaris
1. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, ondertekent alle uitgaande brieven en legt de
belangrijke uitgaande brieven ter beoordeling en medeondertekening aan de voorzitter voor.
2. Hij maakt, behoudens het bepaalde in artikel 40 der statuten, de notulen van de Algemene Vergaderingen en van
de bestuursvergaderingen. Hij zendt de notulen van een bestuursvergadering zo spoedig mogelijk na die vergadering
in concept aan alle bestuursleden en agendeert de behandeling daarvan voor de eerstvolgende bestuursvergadering.
Hij ondertekent de notulen na, eventueel gewijzigde, vaststelling samen met de voorzitter en neemt de eventueel
door het bestuur aangebracht wijzigingen tevens op in de notulen van de vergadering waarin tot deze wijzigingen

werd besloten.
3. Hij draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de opstelling van de agenda's en alle bijbehorende stukken voor
de Algemene Vergaderingen en de bestuursvergaderingen en ziet toe op tijdige verzending daarvan.
4. Hij doet in iedere bestuursvergadering mededeling van alle ingekomen brieven. Aan het bestuur gerichte of voor
het bestuur bestemde, maar bij andere bestuursleden ingekomen, brieven worden onverwijld door deze
bestuursleden aan de secretaris doorgezonden.
5. Hij draagt zorg voor het bijhouden van een overzichtelijk archief, waarin naast alle inkomende, een afschrift van
alle uitgaande correspondentie en alle vergaderstukken en notulen ook alle overige voor de vereniging van belang
zijnde stukken worden opgenomen.
6. Hij draagt zorg voor het voortdurend en nauwkeurig bijhouden van een ledenregister, waarin de namen, adressen
en het soort lidmaatschap van alle leden zijn opgenomen. Dit register is voor alle leden bij de secretaris ter inzage.
7. Hij draagt er door registratie van de in een Algemene Vergadering aanwezige stemgerechtigde leden en door
andere maatregelen zorg voor, dat bij eventuele stemmingen ieder aanwezig stemgerechtigd lid op zo doelmatig
mogelijk wijze één stem kan uitbrengen.
8. Hij stelt het jaarverslag zo tijdig samen, dat dit na vaststelling door het bestuur overeenkomstig artikel 33 van de
statuten kan worden uitgebracht.
9. Het bestuur kan besluiten, dat een deel der werkzaamheden van de secretaris door een ander lid van het bestuur
of, met toepassing van artikel 28 van de statuten en onder toezicht en verantwoordelijkheid van de secretaris, door
een lid buiten het bestuur zal worden verricht volgens een werkverdeling die de goedkeuring van het bestuur
behoeft.
Artikel 5
Penningmeester
1. De penningmeester ziet, behoudens het bepaalde in het zevende lid, toe op het doen van alle ontvangsten en
uitgaven der vereniging. Hij zorgt voor een tijdige inning van de jaarlijkse contributie der leden.
2. De penningmeester behoeft voorafgaande toestemming van het bestuur voor het doen van uitgaven tot een
hoger bedrag dan waartoe door het bestuur is bepaald.
3. De penningmeester is bevoegd, namens de vereniging bewijzen van ontvangst te ondertekenen. Hij kan deze
bevoegdheid echter voor concreet omschreven ontvangsten tot ten hoogste een door het bestuur daartoe te
bepalen bedrag delegeren aan de beheerder van een dagelijkse kas als bedoeld in het zevende lid.
4. De penningmeester houdt nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere gegevens die van
belang kunnen zijn voor de uitvoering van de artikelen 34 en 35 van de statuten.
5. Hij geeft tevens uitvoering van artikel 34, tweede lid, van de statuten.
6. Hij stelt de begroting, onderscheidenlijk de balans en de staat van baten en lasten zo tijdig samen, dat deze na
vaststelling door het bestuur overeenkomstig de artikelen 32 en 35 van de statuten kunnen worden uitgebracht. In
de begroting worden naast de ramingen voor het nieuwe jaar ook de ramingen voor het voorafgaande jaar en de
uitkomsten van het laatst afgesloten jaar vermeld. In de staat van baten en lasten worden naast de uitkomsten van
het betreffende jaar ook de ramingen voor dat jaar en de uitkomsten van het voorafgaande jaar vermeld.
7. Het bestuur kan bepalen, dat andere bestuursleden dan de penningmeester of leden van een door het bestuur
ingestelde commissie bevoegd zijn tot het doen van ontvangsten en uitgaven tot ten hoogste een daartoe door het
bestuur te bepalen bedrag, en belast zijn met het beheer van de daaruit voortvloeiende dagelijkse kas, een en ander
voor zover dit direct verband houdt met hun specifieke bestuur of commissietaak. Het saldo van een dergelijke kas
mag niet meer bedragen dan een daartoe door het bestuur bepaald bedrag; het meerdere wordt onverwijld aan de
penningmeester afgedragen. De beheerder van een dagelijkse kas is voor zijn beheer verantwoording schuldig aan
de penningmeester. Hij houdt daartoe nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere
gegevens die de penningmeester noodzakelijk acht en verschaft de penningmeester daarvan een overzicht zo
dikwijls deze dat verlangt. De penningmeester draagt er zorg voor, dat ook alle ontvangsten en uitgaven die door
andere bestuursleden en commissieleden zijn gedaan, in de boeken der vereniging worden verantwoord.

Artikel 6
Bestuursvergaderingen
1. het bestuur vergadert als de voorzitter of ten minste de helft van de andere zittende bestuursleden dit wenselijk
acht.
2. De bestuursleden worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste twee weken tevoren van de door de
voorzitter bepaalde dag, uur en plaats van de vergadering in kennis gesteld.
3. De agenda, vermeldende de te behandelen onderwerpen, en eventuele toelichtende stukken worden,
spoedeisende gevallen uitgezonderd, zo tijdig aan alle bestuursleden toegezonden dat deze zich op verantwoorde
wijze op de vergadering kunnen voorbereiden.
4. Indien het tweede en derde lid niet in acht zijn genomen of het betreffende onderwerp in de agenda niet duidelijk
is omschreven, dan kan ter vergadering slechts een besluit worden genomen in dien ten minste twee/derde van het
aantal zitting hebbende bestuursleden aanwezig is en met het nemen van een besluit instemt. Over alle besluiten
wordt zo nodig mondeling gestemd, nadat de voorzitter het voorstel waarover gestemd moet worden, duidelijk
heeft geformuleerd. De volstrekte meerderheid is behaald indien ten minste én stem meer vóór dan tegen het
voorstel is uitgebracht, waarbij blanco stemmen niet worden meegerekend.
Artikel 7
Einde bestuurslidmaatschap
Ieder die ophoudt lid van het bestuur te zijn, is verplicht binnen twee weken na het einde van zijn
bestuurslidmaatschap alle onder hem berustende verenigingstukken en eigendommen van de vereniging behoorlijk
geordend aan zijn opvolger of aan een ander daartoe door het bestuur aan te wijzen bestuurslid over te dragen. Het
bestuur kan deze termijn verlengen.
Artikel 8
Commissies
1. De leden van commissies als bedoeld in artikel 28 van de statuten worden door het bestuur benoemd. Zij kunnen
te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen.
2. Een door het bestuur ingestelde commissie kan ten allen tijde door het bestuur worden opgeheven.
Artikel 9
Kascommissie; tussentijds onderzoek
1. De kascommissie is te allen tijde bevoegd, hetzij op verzoek van het bestuur hetzij uit eigen beweging, een
tussentijds onderzoek in te stellen. Artikel 36, derde en vierde lid, der statuten is op een dergelijk tussentijds
onderzoek van overeenkomstige toepassing.
2. Een tussentijds onderzoek wordt in ieder geval ingesteld wanneer een aftredend penningmeester de boekhouding
en de kas en waarden aan zijn opvolger overdraagt.
3. De kascommissie brengt van een tussentijds onderzoek schriftelijk verslag aan het bestuur uit.
Artikel 10
Algemene Vergaderingen; agendapunten en voorstellen
1. De Algemene Vergadering kan geen besluiten nemen over een onderwerp, dat niet duidelijk in de agenda als te
behandelen agendapunt is omschreven.
2. Van brieven die aan de Algemene Vergadering zijn gericht, wordt in de eerstvolgende Algemene Vergadering bij de
behandeling van het agendapunt 'Ingekomen stukken' mededeling gedaan. Zij vormen geen onderwerp van
beraadslaging indien zij niet afzonderlijk als te behandelen agendapunt op de agenda zijn vermeld of met een ander
agendapunt verband houden, tenzij de vergadering anders besluit. De Algemene Vergadering kan echte ook in dat
geval niet afwijken van het eerste lid.
3. Ieder lid kan ter vergadering over één agendapunt niet vaker dan twee maal het woord voeren, tenzij met

toestemming van de voorzitter of van de vergadering.
4. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een voorstel van orde doen. Een dergelijk voorstel betreft de wijze
van behandeling van de agenda of van een agendapunt.
5. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een duidelijk omschreven voorstel indienen betreffende een
agendapunt dat aan de orde is. Het voorstel vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door ten minste
vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund.
6. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een amendement indienen. Een amendement behelst een duidelijk
omschreven voorstel tot wijziging van een voorstel dat aan de orde is. Het amendement vormt slechts onderwerp
van beraadslaging indien het door ten minste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund.
7. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een motie indienen. Een motie behelst een duidelijk omschreven
voorstel om een oordeel uit te spreken of een verzoek te doen. De motie vormt slechts onderwerp van beraadslaging
indien deze door ten minste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund. Een motie die niet
betrekking heeft op een bepaald agendapunt, kan bij de rondvraag worden ingediend.
8. Indien in een aangenomen motie aan het bestuur gevraagd wordt iets te doen of na te laten, het nemen van
besluiten daaronder begrepen, dan beraadt het bestuur zich in de eerstvolgende bestuursvergadering en maakt zijn
genomen besluit zo spoedig mogelijk in het clubblad bekend. Indien het bestuur besluit aan de motie geen gevolg te
geven, is het verplicht het onderwerp op de agenda voor de eerstvolgende Algemene Vergadering als te behandelen
agendapunt te vermelden.
Artikel 11
Algemene Vergadering; stemmingen
1. Een in een Algemene Vergadering uitgebrachte stem is ongeldig, indien de keuze van het betreffende lid daaruit
naar het oordeel van de voorzitter of, als een stembureau is gevormd, naar het oordeel van het stembureau niet
duidelijk en ondubbelzinnig blijkt.
2. Een schriftelijke stemming is ongeldig, indien meer stemmen zijn uitgebracht dan er stemgerechtigde leden
aanwezig zijn en het verschil op de uitslag van de stemming van invloed kan zijn.
Artikel 12
Algemene Vergadering; orde
De voorzitter kan aan een lid dat ter vergadering onfatsoenlijke taal gebruikt of zich op andere wijze misdraagt, na
waarschuwing het recht ontnemen om bij het betreffende agendapunt of gedurende de gehele vergadering verder
het woord te voeren. Bij herhaald wangedrag kan de voorzitter het lid het recht ontnemen de vergadering verder bij
te wonen.
Artikel 13
Contributie
Nieuwe leden die na één juli als lid worden toegelaten, zijn over het lopende verenigingsjaar slechts de helft van de
contributie verschuldigd.
Artikel 14
Representatie
De leden wekken tegenover derden niet de indruk dat zij de vereniging representeren, tenzij zij deel uitmaken van
het bestuur of door het bestuur uitdrukkelijk tot representatie zijn gemachtigd.

Artikel 15
Orgaan der vereniging
1. Het bestuur bevordert, dat ten minste drie maal per jaar een clubblad als orgaan van de vereniging verschijnt.
2. Het bestuur benoemt op grond van artikel 28 van de statuten een redactiecommissie, bestaande uit een
bestuurslid als gedelegeerde van het bestuur en ten minste twee leden die geen lid van het bestuur zijn. Het tweede
lid van dat artikel is, behoudens het in dit artikel bepaalde, niet van toepassing.
3. Het bestuur bepaalt binnen de grenzen van de begroting de omvang en vormgeving van het clubblad na overleg
met de redactiecommissie.
4. De redactiecommissie bepaalt de inhoud van het clubblad met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. Zij
beslist bij meerderheid van stemmen over de plaatsing van artikelen en andere bijdragen. Staken de stemmen, dan
wordt geacht tot plaatsing te zijn besloten.
5. Indien de plaatsing van een door een lid ingezonden bijdrage wordt geweigerd, dan wordt de kopij binnen twee
maanden na inzending aan de inzender teruggezonden onder opgave van de reden van weigering. Indien het
betrokken lid zich met deze weigering niet kan verenigen, dan kan hij zich terzake schriftelijk tot het bestuur wenden.
Het bestuur neemt zo spoedig mogelijk in zijn eerstvolgende vergadering een beslissing en deelt deze schriftelijk en
gemotiveerd mee aan de inzender en aan de redactiecommissie. Indien het bestuur alsnog tot plaatsing besluit, is de
redactiecommissie tot plaatsing verplicht. Zij kan echter onder verwijzing naar het bepaalde in dit lid tot uitdrukking
brengen, dat plaatsing onder verantwoordelijkheid van het bestuur geschiedt.
6. In het clubblad worden in ieder geval vermeld, casu quo opgenomen:
a. de namen en adressen van de bestuursleden;
b. de door het bestuur ingestelde commissies en het correspondentieadres van deze commissies;
c. mededelingen van het bestuur en van de commissies.
7. Het advertentietarief wordt door het bestuur bepaald. Het bestuur beslist over de plaatsing van advertenties.
Artikel 16
Vergoedingen
1. De leden van het bestuur genieten ten laste van de vereniging een vergoeding voor noodzakelijke gemaakte reisen verblijfkosten, porti-en telefoonkosten.
2. De vergoeding voor reiskosten wordt gebaseerd op de kosten van openbaar vervoer, tenzij de reis doelmatiger per
auto kan worden gemaakt, in elk geval per gereden kilometer een bedrag wordt vergoed, dat door de Algemene
Vergadering wordt bepaald. De overige vergoedingen zijn gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten.
3. Het bestuur kan voor de te vergoeden verblijfkosten maxima bepalen. Voor meerdaagse reizen en voor reizen naar
het buitenland is voorafgaande toestemming van het bestuur nodig.
4. De kosten moeten schriftelijk gedeclareerd worden in het jaar waarin zij zijn gemaakt. De penningmeester gaat
niet tot uitbetaling over dan nadat de declaratie door de voorzitter of, als het de voorzitter zelf of een niet
bestuurslid betreft, door een ander daarvoor het meest in aanmerking komend bestuurslid voor akkoord is medeondertekend.
5. Het bestuur kan bepalen, dat dit artikel ook van toepassing is op leden van commissies en op anderen die ter
uitvoering van een bestuursopdracht kosten hebben gemaakt.
Artikel 17
Introductie
Ieder lid kan met toestemming van het bestuur één of meerdere personen introduceren bij bijeenkomsten en
vergaderingen, tenzij het bestuur heeft bepaald dat voor een bepaalde bijeenkomst of vergadering introductie niet is
toegestaan. Op introductie bij een Algemene Vergadering is echter uitsluitend artikel 39, tweede lid, der statuten van
toepassing.

Artikel 18
Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin de wet, de statuten en dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Over zijn beslissing legt het
bestuur desgevraagd verantwoording aan de Algemene Vergadering af.

BIJLAGE 3
VERENIGINGSFOKREGLEMENT

Verenigingsfokreglement Nederlandse Markiesjes Vereniging
voor het ras: Markiesje
1. ALGEMEEN
1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Markiesjes Vereniging, hierna te noemen de vereniging,
beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Markiesje zoals deze zijn
verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Dit Verenigingsfokreglement is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging
op 25 maart 2017. Inhoudelijke aanpassingen van het Verenigingsfokreglement kunnen uitsluitend
plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
1.2. Dit Verenigingsfokreglement geldt voor alle leden van de vereniging.
1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de
Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het
Kynologisch Reglement, die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door
te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de
goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker
niet van de plicht zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het Kynologisch
Reglement, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit Vereningsfokreglement genoemde definities
gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch
Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk
Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied
in Nederland.
1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad
van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in
het Kynologisch Reglement.
2. FOKREGELS
Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.
2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of
haar kleinzoon.
Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden
ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)
Naast de verwantschappen zoals genoemd in het Kynologisch Reglement, is de volgende combinatie
ook niet toegestaan: Halfbroer / halfzus combinatie
2.2. Herhaalcombinaties:
Dezelfde oudercombinatie is niet toegestaan.
2.2.1 Tenzij:
−

het gespeende nest uit één of twee pups bestaat.

−

uit het gespeende nest weinig of geen (minder dan drie) inzetbare nakomelingen in het verleden
voor de fok gebruikt zijn, bijvoorbeeld door castratie.

−

de gezondheidscommissie bepaalt dat het voor gezondheidsonderzoek wenselijk is.

2.3. Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 maanden zijn.

2.4. Aantal dekkingen:
Een reu mag een onbeperkt aantal nesten per kalenderjaar voortbrengen met een totaal van
maximaal 5 nesten gedurende zijn leven.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en
ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14
KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een
‘dekking’.
2.5. Cryptorchide en monorchide:
Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen:
Wanneer een Nederlandse fokker voor een dekking een dekreu gebruikt die in het stamboek van een
buitenlands door de FCI erkend stamboek is ingeschreven, dan moet deze dekreu voldoen aan de
eisen van het Kynologisch Reglement en dit Verenigingsreglement. De controle of de dekreu aan de
eisen van dit
Verenigingsfokreglement voldoet is een verantwoordelijkheid van de fokker.
2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): Als een fokker voor
een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor
deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de
dekreu betreft.
2.8. Beperkingen kunstmatige inseminatie:
Bevruchting door middel van kunstmatige inseminatie met het sperma van een nog in leven zijnde/of
overleden dekreu is slechts in heel uitzonderlijke situaties toegestaan en uitsluitend na verkregen
toestemming hiertoe van de FAC op basis van een gemotiveerd verzoek.
2.9. Uitbreiding van het maximale aantal dekkingen:
Als het bestuur na overleg met de FAC heeft kunnen vaststellen dat de nakomelingen van een
desbetreffende reu van een goede kwaliteit zijn en een goede gezondheid hebben, dan kan een reu
nog maximaal twee keer extra ingezet worden.
2.10. Reuen mogen alleen in Nederland worden ingezet tenzij gewerkt wordt conform de regeling
‘Stamboomprocedure Nederlandse rassen in het buitenland’ van de Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland
3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 18 maanden heeft
bereikt.
3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de
leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij
de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.

3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes
van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit

4. GEZONDHEIDSREGELS
4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:
Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde
en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn
door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde
en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
4.2. Verplicht screeningsonderzoek:
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras
vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:
a. Er geldt een verplicht onderzoek naar Patella Luxatie op de leeftijd van 12 maanden of ouder. Het
onderzoek dient te worden uitgevoerd volgens het Meutstege protocol, door een hiertoe erkende
specialist.
b. Ouderdieren dienen vóór de dekking over een geldig ECVO oogonderzoeksrapport te beschikken.
Het (eerste) ECVO oogonderzoek vindt plaats op de leeftijd van tenminste 18 maanden en heeft een
geldigheid van maximaal één jaar.
c. Er geldt een verplicht DNA-onderzoek naar Paroxismale Dyskinesie voor honden die niet geboren
zijn uit twee Paroxismale Dyskinesie vrije ouders (vastgesteld met behulp van een Paroxismale
Dyskinesie DNA test).
d. Er geldt een verplicht prcd-PRA DNA-onderzoek voor honden die niet geboren zijn uit twee prcdPRA vrije (voor)ouders (vastgesteld met behulp van een prcd-PRA DNA test).
e. Slechts bij hoge uitzondering kan van artikel 4.2.c en 4.2.d worden afgeweken. De besluitneming
hiertoe gebeurt door het bestuur na een goed gemotiveerd advies van de gezondheidscommissie.
4.3. Aandoeningen:
Met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.
a. Patella Luxatie
De volgende fokcombinaties zijn toegestaan:
−

Honden die “vrij” zijn beoordeeld mogen deelnemen aan de fokkerij.

−

Honden die “graad 1” zijn beoordeeld mogen uitsluitend worden gepaard aan honden die “vrij”
zijn.

b. Progressieve Retina Atrofie (PRA)
Slechts bij hoge uitzondering zullen lijders worden ingezet voor de fok, onder strikte voorwaarden.
De besluitneming hiertoe gebeurt door het bestuur na een goed gemotiveerd advies van de
gezondheidscommissie.
c. Paroxismale dyskinesie
Hierbij zijn de volgende fokcombinaties zijn toegestaan:
−

Honden die ‘homozygoot vrij’ zijn beoordeeld mogen deelnemen aan de fokkerij.

−

Honden die ‘heterozygoot drager’ zijn beoordeeld mogen uitsluitend worden gepaard aan
honden die ‘homozygoot vrij’ zijn.

Slechts bij hoge uitzondering zullen lijders worden ingezet voor de fok, onder strikte voorwaarden.
De besluitneming hiertoe gebeurt door het bestuur na een goed gemotiveerd advies van de
gezondheidscommissie.
d. Epilepsie
Er mag niet gefokt worden met honden die aan epilepsie lijden. Indien er een vermoeden bestaat van
epilepsie dient er eerst een gezondheidsverklaring, opgesteld door een specialist, hieromtrent
overlegd te worden. In het geval dat de epilepsie pas in een later stadium wordt ontdekt, geldt dat
de nakomelingen en de nestgenoten van lijders pas na de leeftijd van 36 maanden mogen worden
ingezet.
e. Cataract
Er mag niet gefokt worden met honden die aan cataract lijden.
4.4. Diskwalificerende fouten:
Met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard)
mag niet worden gefokt.
-

Monorchide of Cryptorchide

-

Ernstig afwijkend gedrag

-

Een knikstaart

-

Een staart die korter is dan de toegestane verkorting van 5 cm boven het spronggewricht

-

Staartloosheid

-

Elk teken van verdwerging

-

Sterke afwijkingen van het rastype

4.5. Meldingsformulier:
Markiesje eigenaren verplichten zich eventuele gezondheidsproblemen en/of overlijden van hun
honden te melden via het formulier dat te vinden is op de website van de vereniging of opvraagbaar
is bij de FAC.
4.6. Fokkers die fokken binnen het kader van dit fokreglement en zijn vereniging geven hiermee
automatisch toestemming voor publicatie van alle uitslagen van (gezondheids)onderzoeken.
5. GEDRAGSREGELS
5.1. Karaktereisen:
Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn
beschreven.
5.2. Verplichte gedragstest:
Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.
Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals deze door de Raad van Beheer in
overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd in het
Verenigingsfokreglement.

6. WERKGESCHIKTHEID
6.1. Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing.
7. EXTERIEURREGELS
7.1. Kwalificatie:
Deelname aan exposities is niet verplicht.
7.2. Fokgeschiktheidskeuring:
Beide ouderdieren moeten minimaal één keer hebben deelgenomen aan een
fokgeschiktheidskeuring georganiseerd door de rasvereniging en daar minimaal de kwalificatie
“inzetbaar voor de fok” hebben behaald.
8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
8.1. Ontwormen en enten:
De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare
veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor
Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien
te zijn van een unieke ID transponder.
8.2. Aflevering pups:
De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 ½ week. Tussen de eerste
enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.
8.2.1 De fokker geeft onder geen enkel beding een zieke pup of nog onder medische behandeling
zijnde pup af. Mochten koper en verkoper hiervan af willen wijken dan is het dringend advies van de
vereniging om schriftelijk vast te leggen dat beide partijen afzien van claims.
8.3. Gezondheidsonderzoek is niet verplicht/niet van toepassing.
8.4. Dekadvies:
De fokker kan dekadvies aanvragen bij de FAC of zelf een voorstel doen. Voorafgaand aan de dekking
dient er geen gegrond bezwaar van de FAC tegen de gewenste combinatie te zijn.
8.5. Dekking:
Binnen 3 dagen nadat de (1e) dekking heeft plaatsgevonden dient de fokker dit te melden aan de
FAC.
8.6. Geboorte:
Binnen drie dagen nadat de geboorte heeft plaatsgevonden dient de fokker dit te melden aan de
FAC, met melding van de beschikbare pups ten behoeve van de pupbemiddeling en eventuele
voorkeuren ten aanzien van de aspirant kopers. Eventueel geconstateerde afwijkingen zoals
knikstaarten, hubertusklauwtjes, open gehemelte, navelbreuken e.d. dienen gelijktijdig gemeld te
worden aan de FAC.
8.7. Aspirant kopers:
De fokker verplicht zich bij het afwijzen van een kandidaat voor een pup dit zelf te melden aan
betreffende kandidaat en tevens de pupinfo hiervan op de hoogte te stellen.
8.8. Nestbezoek:

De fokker is verplicht nestbezoek/controle door FAC of bestuur e/o commissieleden van de
vereniging toe te staan op een door de controleurs gekozen dag en tijdstip (dit in overleg met de
fokker) en in de tijdsperiode van de pupleeftijd tussen de zes en zeven en halve week. Alle pups
mogen niet eerder aan de kopers/verzorgers meegegeven worden dan op het moment dat de
nestcontrole heeft plaatsgevonden.
8.9. Terugfokprogramma:
De fokker verplicht zich om zijn pupafnemers te motiveren om de nestinventarisatie/nestkeuring te
bezoeken en om bij te dragen aan het
terugfokprogramma van het Markiesje.
9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of
voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor
de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van
dit reglement te zijn inbegrepen.
9.3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Nederlandse
Markiesjes Vereniging.
9.4. Als voorzien kan worden dat zich meer vergelijkbare gevallen zullen voordoen, draagt de Raad
van Beheer, in overleg met het bestuur van de rasvereniging, zorg voor aanvulling van dit
Verenigingsfokreglement.
10. INWERKINGTREDING
10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op 1 oktober 2017
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Markiesjes Vereniging op
25 maart 2017.
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Fokbeleid om te komen tot een toekomstbestendig Markiesje
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Inleiding
Het bestuur heeft zich als opdracht gesteld om een langetermijnvisie te ontwikkelen die te evalueren
valt en zo nodig kan worden bijgesteld om te komen tot een gezond ras.
Deze termijn bestrijkt een periode van 15 jaar (van 2017 tot 2032).
Er is binnen de vereniging veel informatie over het Markiesje, de geschiedenis van het ras, en de
ontwikkeling van het ras vanaf het allereerste begin bekend.
De Nederlandse Markiesjes Vereniging verkeert in de gelukkige omstandigheid dat er nog enkele
mensen actief zijn in de vereniging die dat al jaren doen en dus een bron van informatie zijn om de
gehanteerde motieven achter eerdere keuzes te achterhalen en voor de toekomst vast te leggen.
In het verleden is er al veel deskundigheid ingezet en is er al veel uitgedacht en opgeschreven. Dat
gaan we niet opnieuw doen. Het goede van het verleden wordt meegenomen in de toekomst. Het
beleid kan alleen kans van slagen hebben als het breed gedragen wordt.

De huidige stand van zaken

Inteelt en toename
Het is verleidelijk om te zeggen dat onze grootste problemen PD (paroxismale dyskinesie),
oogproblemen of patella luxatie zijn. Maar deze ziektes zijn slechts de symptomen van een diepere
oorzaak: inteelt en de toename van de inteeltcoëfficiënt. De populatie Markiesjes kent inmiddels
een inteeltcoëfficiënt van 12%. Misschien nog wel zorgwekkender is de toename van die
inteeltcoëfficiënt: elk jaar neemt deze op dit moment met 1,27% toe. Ter vergelijking: bij de fok van
landbouwhuisdieren wordt ervan uitgegaan dat je niet meer dan 5% inteelt zou mogen hebben, met
een streeftoename van maximaal een half procent. De hiergenoemde cijfers zijn vastgesteld op basis
van alle gegevens die zich op het moment van schrijven bevinden in ZooEasy.
Rechtstreeks gevolg van een hogere inteeltcoëfficiënt is het (mogelijk) ontstaan van erfelijke ziektes.
Het screenen op ziektes blijft uiterst belangrijk, maar dat alleen is op de lange duur niet voldoende.
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Een ander probleem is de grote mate van verwantschap binnen de populatie. Bij verwantschap bekijk
je hoe een individueel hondje zich verhoudt tot de gehele populatie. Op dit moment ligt de
verwantschap voor alle Markiesjes rond de 20/25% (2x de inteeltcoëfficiënt).
Verwantschap is de mate van overeenkomst in voorouders in de stamboom van twee verschillende
dieren. De verwantschapscoëfficiënt wordt bepaald door het aantal gemeenschappelijke voorouders
dat twee individuen hebben en de plaats van deze voorouders in de stamboom (in welke generatie
ze voorkomen).
Er moet dus naar gestreefd worden om de toename van de inteeltcoëfficiënt tegen te gaan en te
werken naar minimaal een stabilisatie van de huidige inteeltcoëfficiënt en het liefst naar een afname
hiervan over de komende 15 jaar.
De wijze waarop dit zal moeten of kunnen gebeuren zal verder uitgewerkt moeten worden door de
rasbeheergroep en de gezondheidscommissie en zal tot uiting moeten komen in de richtlijnen voor
het fokken van Markiesjes. Deze richtlijnen kunnen getoetst worden en indien nodig aangepast
worden. Deze richtlijnen (toetsingsprotocol) zoals die nu zijn vastgesteld worden als bijlage
toegevoegd.

Gezondheidscommissie
Gebleken is dat het verzamelen van informatie nog niet systematisch genoeg gebeurt. Zo worden de
nestverslagen niet structureel opgenomen; informatie over ziektes of symptomen wordt niet altijd
opgenomen, ondanks dat het bij de vereniging is gemeld. Soms blijkt een verband pas jaren later en
het is dus niet wenselijk om symptomen weg te laten. Om dit te verbeteren hebben we al een
gezondheidscommissie ingesteld. Hun opdracht is de gezondheid van het ras in zijn geheel te
verbeteren door het onderzoeken van de mogelijke erfelijke aandoeningen en adviezen te geven om
verwantschap en inteelt op de zeer lange termijn te verminderen.

Onze fokkers en pupeigenaren
Waar andere rassen vaak een brede basis van ervaren fokkers kennen, hebben we bij de Markiesjes
te maken met veelal onervaren gelegenheidsfokkers, die hooguit één of twee keer een nestje
fokken. Slechts een handvol leden van onze vereniging zijn ervaren fokkers. Die situatie is op zich
niet slecht, maar het heeft wel enkele voor- en nadelen waarmee we als vereniging rekening moeten
houden.
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Voordeel is dat deze gelegenheidsfokkers over het algemeen genegen zijn om de adviezen van de
vereniging zeer serieus te nemen.
Nadelen zijn er ook: Bij elk (toekomstig) nest is veel begeleiding nodig. De kennis en ervaring van de
vereniging wordt niet verder verspreid en gedeeld. De drempel om een keer te fokken is vrij hoog.
Tot voor kort werden de keuzes rondom fokken en fokadvies meestal gemaakt door de fac. Deze
adviezen waren het mandaat van de fac. De fac gaf de adviezen maar legde de argumenten om te
komen tot een advies niet vast in ZE. Die situatie is ongewenst omdat er dan voor de vereniging geen
inzicht is in het hoe en waarom.
Ook is er geen procedure waarbij deze adviezen werden getoetst en er bestaat geen
bezwaarprocedure voor een fokadvies.
De vereniging raakt het contact met de nieuwe pupeigenaren te snel kwijt. Daarnaast bestaat de
indruk dat oudere reuen, hoewel ze nog steeds beschikbaar zijn voor de fok, weinig worden ingezet.
Er is op dit moment na de JHK niet veel contact meer met eigenaren van jonge reuen, met als
gevolg dat reuen vaak al vroeg worden gecastreerd en verdwijnen uit de genenpool.
De vereniging streeft ernaar om reuen op een wat oudere leeftijd in te zetten. Daarvoor is het nodig
om actief contact te houden met reu-eigenaren om zodoende de eigenaren te stimuleren (door
advies en informatie) hun reuen beschikbaar te stellen en te houden voor dekking.

Fokadviescommissie wordt rasbeheergroep
De bestaande fokadviescommissie zal op korte termijn omgevormd moeten worden tot een
rasbeheergroep. De term fokadviescommissie dekt onvoldoende de lading en werkt ook breder dan
uitsluitend het geven van adviezen omtrent het fokken. De term rasbeheergroep is dan ook beter
van toepassing op het geheel.
Daarnaast kan de term fokadviescommissie leiden tot ongewenste situaties op juridisch vlak.
Onder de nieuwe rasbeheergroep komen subcommissies die heel specifiek zich zullen richten op de
verschillende delen.
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De volgende subcommissies zullen deel uitmaken van de rasbeheergroep:
•

Dekadviescommissie: geven van adviezen omtrent gewenste dekkingen

•

Toetsingscommissie: beoordeling van elke dekaanvraag of deze aan alle gestelde eisen
voldoet en een waarde toekennen aan bepaalde nesten die belangrijk zijn voor de
populatie

•

Nestbegeleiding: hulp en ondersteuning voor, tijdens en na de geboorte van pups

•

Pupinformatie en wachtlijst: hulp bij het plaatsen van pups die voldoen aan het VFR

•

Reu-informatie: actief eigenaren van reuen benaderen en daar ook contact mee houden om
de inzetbaarheid van (oudere) reuen te bevorderen

•

Aanvullingscommissie: beoordelen van ‘nieuwe’ honden voor een MR- of een VR-keuring

•

Logistieke commissie: zorgen dat fokkers die daar behoefte aan hebben op een uitleenbasis
voorzien kunnen worden van benodigdheden zodat fokkers minder kosten hoeven te maken.
Te denken valt aan een werpkist, puppyren, etc.

•

Secretariaat: speciaal voor de rasbeheergroep komt er een pool van personen die zorg zal
dragen voor invoer van alle relevantie informatie op een eenduidige wijze

ZooEasy
De vereniging gebruikt ZooEasy om kennis over alle dieren in de Markiesjespopulatie vast te leggen.
Dit levert jaarlijks een schat aan informatie op, die broodnodig is voor het beheer van de populatie én
voor het toetsen van de geschiktheid van fokcombinaties.
Gebleken is echter dat de invoer meer consequent kan gebeuren en ook meer eensluidend zodat er
geen problemen of vragen kunnen ontstaan door een verschil in interpretatie van termen of
invoervelden. Ook dienen alle hiaten zoveel mogelijk opgevuld te worden.

Werken aan een toekomstbestendig Markiesje
Er zijn verschillende manieren waarop we kunnen werken aan een gezonde populatie Markiesjes. De
focus moet liggen op een gerichte aanpak om de toename van verwantschap en inteelt een halt toe
te roepen. Het binnenhalen en inzetten van nieuwkomers en lookalikes maakt onderdeel uit van deze
strategie.
De ondersteuning en begeleiding van onze gelegenheidsfokkers moet gewaarborgd blijven en waar
mogelijk uitgebreid en versterkt. Daarnaast streven we ernaar fokkers die dat willen meer
mogelijkheden te geven om eigen keuzes te maken.
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Bij de criteria voor een fokadvies moet gelet worden op:
•

Gezondheidsonderzoeken

•

Verwantschap boven inteelt

•

Gezondheid

•

Exterieur

•

Karakter

Dit was voor een gedeelte al zo in de oude situatie en dat wordt ook voortgezet en uitgebouwd.

De verschillende manieren om te werken aan een gezonde en toekomstbestendige populatie kunnen
op drie manieren benaderd worden:
1)

Bestaand beleid voortzetten en uitbouwen

2)

Contact met (potentiële) fokkers en begeleiding

3)

Nieuw bloed toevoegen

Hieronder wordt uitgelegd wat er met de verschillende manieren bedoeld wordt.

Bestaand beleid voortzetten en uitbouwen
We gaan door op de ingeslagen weg rond (verplichte) gezondheidseisen en erfelijkheidsonderzoeken.
De eisen waaraan een dekking moet voldoen dienen duidelijker te worden vastgelegd. Dit zal gaan
gebeuren in een toetsingsprotocol zodat het voor iedereen duidelijk is waar een combinatie aan moet
voldoen binnen de vereniging.
Om zorgvuldig te kunnen toetsen worden vanaf 1 april 2017 door de toetsingscommissie criteria
opgesteld. Deze criteria moeten jaarlijks door het bestuur worden vastgesteld. En elke dekking vanaf
1 mei volgend op de publicatie in de eerste week van april moet aan dit toetsingsprotocol voldoen,
tenzij er door de rasbeheergroep ontheffing is verleend.
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Het toetsingsprotocol bevat minimaal de volgende punten:
•

opsomming van de onderzoeken die verplicht zijn

•

streefwaarde voor de inteeltcoëfficiënt

•

regelingen voor verwantschap

•

het beleid omtrent de in te zetten nieuwkomers, d.w.z. ervoor zorgen dat de nieuwkomer zo
gunstig mogelijk voor de vereniging wordt ingezet waardoor het rendement maximaal kan zijn

•

de adviezen van de gezondheidscommissie voor zover die op het fokken betrekking hebben

•

alle zaken die het bestuur (op advies van haar commissies) vindt dat er in het
toetsingsprotocol horen

•

einddatum van het advies

Door een einddatum mee te geven aan de geldigheid van de toetsing is duidelijk wanneer er een
dekking moet hebben plaatsgevonden, dan wel dat er opnieuw gezondheidsonderzoek moet
worden gedaan.
Daarnaast wordt er getoetst op verwantschap, inteelt en de combinatie van bekende erfelijke
aandoeningen. In dit toetsingsprotocol staan alle eisen waaraan een dekking via de vereniging
idealiter zou moeten voldoen. De gezondheidscommissie monitort de algehele gezondheid van het
ras en geeft adviezen om de gezondheid van de populatie te verbeteren. Haar bevindingen worden
jaarlijks meegenomen in het toetsingsprotocol.
Dit protocol kan jaarlijks aangepast worden indien daar de noodzaak voor is. Het is dus geen statisch
iets maar uiterst flexibel om op die manier direct in te kunnen spelen op veranderende
omstandigheden.

De registratie
De registratie in ZooEasy moet strakker en consequenter. Registratie is nodig om verantwoorde
keuzes te kunnen maken, informatie voor de verdere toekomst te waarborgen en toegankelijk te
houden voor alle geïnteresseerde leden. Deze informatie wordt ook in de toekomst gebruikt om
erfelijke defecten op te sporen en te voorkomen. Hiervoor wordt een speciaal secretariaat ingesteld
die moet zorgdragen voor het invoeren van alle onderzoeksinformatie die er beschikbaar komt zoals
bijvoorbeeld testuitslagen, keuringsrapporten, wedstrijduitslagen en dekinformatie.
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Ook moet in kaart worden gebracht wat de motieven zijn die tot een bepaald fokadvies leiden. Het is
van groot belang dat de vereniging eraan werkt om de motieven op gebied van gezondheid en
exterieur voor ieder verstrekt fokadvies systematisch vast te leggen. Ook moet altijd worden
vastgelegd of, en zo ja op welke gronden, van de criteria is afgeweken. Deze commissie informeert
het bestuur en/of de rasbeheergroep wanneer er afwijkende of opvallende gegevens worden
gesignaleerd.

Reucoördinatie
De vereniging moet kunnen beschikken over een inventarisatie van inzetbare reuen. Door reuen bij
voorkeur eerst eenmalig in te zetten en de resultaten van de nakomelingen bij de Jonge
Hondenkeuring af te wachten is er meer te zeggen over de inzetbaarheid van de (jonge) reu.
Ook erfelijke gezondheidsproblemen die zich op latere leeftijd kunnen openbaren zijn een reden om
reuen later in te zetten.
Het heeft de voorkeur om een reu niet vaker dan 1x per jaar in te zetten. Hierdoor ontstaat er meer
spreiding in de bloedlijnen.
Er komt een subcommissie die de contacten met de reu-eigenaren onderhoudt. Hierdoor verwachten
we castratie en inzet van reuen op (te) jonge leeftijd terug te kunnen dringen. Wanneer een eigenaar
toch castratie overweegt kan altijd nog beoordeeld worden of er een mogelijkheid is om de reu
alsnog in te zetten.
Ook informatie met betrekking tot de gezondheidsonderzoeken en de noodzaak om deze zo nodig
jaarlijks te herhalen wordt door deze commissie gegeven. Deze commissie informeert de
rasbeheergroep en het bestuur wanneer er redenen zijn om een reu anders in te zetten dan
hierboven beschreven. De rasbeheergroep kan hier dan desgewenst ontheffing voor verlenen.
Datzelfde geldt voor de optie ‘spermabank’. Eisen en criteria hiervoor moeten in 2020 in kaart zijn
gebracht zodat het bestuur op basis hiervan een besluit kan nemen over al dan niet inzetten van KI.
Om zoveel mogelijk reuen mee te laten doen aan het fokprogramma zal het bestuur er alles aan
doen om de kosten voor de verplichte onderzoeken zo laag mogelijk te houden door bijvoorbeeld
bij de JHK deze voor een minimaal bedrag aan te bieden. Dit kan bijvoorbeeld door sponsoring
door externe partijen. Alle honden kunnen hier dan gebruik van maken.
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Contact met (potentiële) fokkers en begeleiding
Het merendeel van de nesten die worden gefokt zijn gelegenheidsnestjes. Omdat de vereniging
belang heeft bij deze gelegenheidsfokkers moeten we deze onervaren fokkers goed informeren en
begeleiden. Niet alleen bij het zoeken van de juiste reu of teef, maar ook bij voorlichting over hoe
een dekking in zijn werk gaat en wat het betekent om een nestje te fokken, wat je als fokker kunt
verwachten en waar je tegenaan loopt, welke gezondheidsonderzoeken er gedaan moeten worden
en waarom dat belangrijk is, bij wie de onervaren fokker terecht kan met zijn of haar vragen.
Het streven is zodra de fokker een aanvraag doet voor een dekadvies, deze fokker direct iemand krijgt
toegewezen die deze persoon kan helpen in het gehele verdere traject. Vanaf de dekking tot het
moment dat de pups naar de nieuwe eigenaren gaan. Zo weet de fokker waar hij/zij aan toe is en de
begeleider weet alles van het nest en kan zo sneller reageren.
Daarbij zal door spreiding de belasting voor de begeleiding van fokkers over meer personen verdeeld
worden en is het voor iedereen minder intensief en beter te plannen.
Bij het beschikbaar stellen van materieel is te denken aan het vanuit de vereniging beschikbaar
stellen van een werpkisten, puppyren etc.
De vereniging wil ook meer informatie gaan geven over fokken tijdens de JHK om zo meer
mensen duidelijkheid te geven over alles wat daarbij komt kijken en eventuele vragen te
beantwoorden.

De route naar een dekadvies vanaf 1 april 2017
Wanneer een reu- of teefeigenaar zijn/haar reu of teef wil inzetten voor de fok zijn er verschillende
mogelijkheden. De reu- of teefeigenaar kan zelf een reu of teef uitzoeken en de eigenaar van de reu
of teef benaderen en aangeven dat zijn/haar hond inzetbaar is. Als de beide eigenaren het eens zijn
dienen zij hun dekaanvraag in. De aanvraag wordt ingediend en voorgelegd aan de
toetsingscommissie. Ook is het mogelijk om een reserve-reu uit te zoeken die ingezet kan worden
wanneer de eerste reu niet zou kunnen dekken door omstandigheden. De toetsingscommissie
beoordeelt (beide) reu-teef combinaties en geeft bij akkoord een einddatum tot wanneer er gedekt
mag worden op basis van dat specifieke advies. Dit akkoord wordt teruggezonden naar het
secretariaat die dit doorstuurt naar de eigenaren en invoert in ZooEasy.
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Een andere mogelijkheid is dat de reu- of teefeigenaar zich rechtstreeks wendt tot de
dekadviescommissie. De dekadviescommissie zoekt dan een geschikte reu of teef. Voordat de
eigenaar het advies krijgt neemt de dekadviescommissie contact op met de eigenaar van de
reu of teef om te checken of die eigenaar bereid is om zijn/haar reu/teef in te zetten voor de
fok. Pas na akkoord van de eigenaar van de uitgezochte reu of teef gaat het dekadvies naar de
beide eigenaren en de registratiecommissie. De registratiecommissie legt de dekaanvraag
vervolgens voor aan de toetsingscommissie. De toetsingscommissie beoordeelt (beide) reuteef combinaties en geeft bij akkoord een einddatum tot wanneer er gedekt mag worden op
basis van dat advies. Dit akkoord wordt teruggezonden naar de registratie die dit doorstuurt
naar de eigenaren en invoert in ZooEasy. Na een positief akkoord kan met deze combinatie
worden gefokt. Ook hier wordt er een reserve-reu uitgezocht die kan worden ingezet wanneer
de eerste keus door omstandigheden niet kan worden ingezet.
De toetsingscommissie toetst of de combinatie voldoet aan het toetsingsprotocol. Afhankelijk van
deze toetsing volgt een positief dan wel negatief dekadvies. Bij een negatief dekadvies wordt
uiteraard aan de fokker uitgelegd op basis van welke argumenten men gekomen is tot dat negatieve
advies. Dit kan soms noodzakelijk zijn omdat de toetsingscommissie uiteraard de afwegingen maakt
op basis van het totale rasbestand. Die afwegingen kunnen wellicht iets anders zijn dan men op basis
van een enkele combinatie zou verwachten. Ook dit wordt via de registratiecommissie in ZE
ingevoerd.
Als de toetsingscommissie een fokaanvraag afwijst en de aanvragers het niet eens zijn met deze
afwijzing dan kunnen zij bij de rasbeheergroep ontheffing van het toetsingsprotocol aanvragen. Deze
ontheffing wordt alleen verleend als de rasbeheergroep op basis van de gegeven argumenten alsnog
tot de conclusie komt dat de voorgestelde combinatie als waardevol voor het ras wordt beschouwd
en dus meerwaarde heeft voor het in stand houden van het ras. De rasbeheergroep is gehouden aan
het fokreglement en aan de regelgeving van de Raad van Beheer en de Nederlandse wet. Van de
zwaardere eisen van het toetsingsprotocol kan, als het in het belang is van het ras, voor een
individuele dekking worden afgeweken. Wel is het mogelijk om aan deze uitzondering extra eisen qua
registratie en/of toekomstige inzet te stellen.
De rasbeheergroep bestaat uit door het bestuur aangewezen deskundigen, leden van commissies en
eventueel een bestuurslid.
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Nestbegeleiding per 1 januari 2017
Onderdeel van een goed fokbeleid is de begeleiding en ondersteuning van (aspirant) fokkers.
Hiervoor kunnen (aspirant) fokkers terecht bij de nestbegeleiding. De nestbegeleiding geeft
praktische informatie, advies en ondersteuning aan fokkers. Fokkers kunnen bij de nestbegeleiding
terecht met al hun vragen met betrekking tot fokken, het dekken en de nestperiode. De
nestbegeleiding adviseert, ondersteunt en geeft voorlichting. De mensen van de nestbegeleiding zijn
niet medisch onderlegd. Zij kunnen nooit een dierenarts vervangen.
Als pups uit een nest 7 weken oud zijn vindt er conform het fokreglement een nestbezoek plaats bij
de fokker door de aangewezen persoon uit de nestbegeleidingsgroep of een ander hiervoor door het
bestuur aangewezen persoon. De personen die dit gaan doen zullen hiervoor, indien nodig, worden
opgeleid. Ook de gegevens van dit bezoek moeten worden opgenomen in ZooEasy.

Uitleenmaterialen:
Er wordt een commissie ingesteld van die materialen als werpkisten en puppyrennen, die
beschikbaar zijn gesteld door leden, laat rouleren onder de gelegenheidsfokkers.

Nieuw bloed toevoegen.
Wij willen vanaf 2018 onverwante honden aan de populatie toevoegen, waardoor de genenpool
vergroot wordt. Dat kan op meerdere manieren.
Er wordt actief gezocht naar nieuwkomers/lookalikes (hondjes die lijken op een Markiesje maar waar
geen afstammingsgegevens van bekend zijn) of vondelingen (lijken niet op een Markiesje en ouders
onbekend) om los van de bestaande populatie, over 2 of 3 generaties, een nieuwe lijn Markiesjes te
creëren. Er worden fokkers en leden gezocht die hieraan mee willen werken. We stellen dezelfde
gezondheidseisen aan nieuwkomers/vondelingen als aan het Markiesje. Pas bij de F3 generatie gaan
we dan conclusies trekken over uiterlijk.
Het bestuur zal voor 1 april 2018 een plan uitwerken waardoor we kunnen garanderen dat er in de
toekomst ook met de nakomelingen van een nieuwkomer en de nakomelingen daarvan wordt gefokt.
Hierdoor komt er meer vers bloed dieper in de vereniging.
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Het bestuur wil zo snel mogelijk de mogelijkheid bieden aan fokkers die dat wensen om bij de
rasbeheergroep een aanvraag te doen om hun hond te kruisen met een niet-Markiesje om op deze
manier vreemd bloed in te kruisen. Na toestemming van de rasbeheergroep worden deze honden
gemonitord alsof het volbloed Markiesjes zijn. Zij worden dus opgeroepen voor de JHK. Ook worden zij
via de wachtlijst geplaatst bij mensen die ze zeker weer in gaan zetten voor de fok.
Voor de nakomelingen die tijdens de JHK onvoldoende rastypisch zijn voor inzet voor de fok via de
toetsingscommissie, blijft de mogelijkheid om ingezet te worden via een aanvraag bij de
rasbeheergroep. Deze honden krijgen een MR-registratie.
Uitgangspunt hierbij is uiteraard dat dezelfde gezondheidseisen worden gesteld aan
nieuwkomers/vondelingen als aan het Markiesje. Uiterlijke kenmerken zijn in eerste instantie niet het
belangrijkst. Pas bij de F3 generatie kunnen we dan conclusies trekken over uiterlijk.
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Bijlage 1

Nederlandse Markiesjes Vereniging
Opgericht 24 juni 1979
Geregistreerd K.v.K. nr. 40047322
www.markiesjesvereniging.nl

TOETSINGSPROTOCOL

Leeftijd teef 1:
Leeftijd reu 2:
Gezondheidsonderzoeken 3

Teef

Reu

Teef

Reu

PL
DNA pra PRCD
ECVO
PD
DNA-afstammingscontrole
Risico’s 4
monorchide
knikstaart
epilepsie
juveniele cellulitis
Datum geboorte laatste nest teef:

aantal nesten:

Datum laatste dekking reu:

aantal dekkingen:
aantal aanbevelingen:

Inteelt %

:

Verwantschap %:
Toelichting op de keus voor deze combinatie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Verwantschapspercentage pups (minder dan ouders):
Inteeltpercentage pups (minder dan ouders):
Uiterste dekdatum en vervaldatum van dit dekadvies:

Nederlandse Markiesjes Vereniging
Opgericht 24 juni 1979
Geregistreerd K.v.K. nr. 40047322
www.markiesjesvereniging.nl

TOETSINGSPROTOCOL
Toelichting:
U dient rekening te houden met onder andere de volgende regels uit het verenigingsfokreglement. Als
fokker bent u verantwoordelijk voor de goede toepassing van alle regels.
1) Leeftijd teef:
3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt.
3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de
leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de
leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
2) Leeftijd reu:
2.3. Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 maanden zijn.
3) Gezondheidsonderzoeken
4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:
Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde
en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn
door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde
en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
4.2. Verplicht screeningsonderzoek:
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras
vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:
a. Er geldt een verplicht onderzoek naar Patella Luxatie op de leeftijd van 12 maanden of ouder. Het
onderzoek dient te worden uitgevoerd volgens het Meutstege protocol, door een hiertoe erkende
specialist.
b. Ouderdieren dienen vóór de dekking over een geldig ECVO oogonderzoeksrapport te beschikken.
Het (eerste) ECVO oogonderzoek vindt plaats op de leeftijd van tenminste 18 maanden en heeft een
geldigheid van maximaal één jaar.

Nederlandse Markiesjes Vereniging
Opgericht 24 juni 1979
Geregistreerd K.v.K. nr. 40047322
www.markiesjesvereniging.nl

TOETSINGSPROTOCOL

4.3. Aandoeningen:
Met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.
a. Patella Luxatie
De volgende fokcombinaties zijn toegestaan:
a. Honden die “vrij” zijn beoordeeld mogen deelnemen aan de fokkerij.
b. Honden die “graad 1” zijn beoordeeld mogen uitsluitend worden gepaard aan honden die “vrij” zijn.
b. Progressieve Retina Atrofie (PRA)
Slechts bij hoge uitzondering zullen lijders worden ingezet voor de fok, onder strikte voorwaarden.
Besluitneming hiertoe door het bestuur na advies van de FAC.
c. Neuropathie
In geval van neuropathie worden de lijders, de ouders van de lijders en de nestgenoten van de lijders
uitgesloten van de fokkerij.
d. Epilepsie
Er mag niet gefokt worden met honden die aan (bewezen) epilepsie lijden. In het geval dat de epilepsie
pas in een later stadium wordt ontdekt, geldt dat de nakomelingen en de nestgenoten van lijders pas
na de leeftijd van 36 maanden mogen worden ingezet.
4) Risico’s
4.4. Diskwalificerende fouten:
Met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard)
mag niet worden gefokt.
-

Monorchide of Cryptorchide

-

Ernstig afwijkend gedrag

-

Een knikstaart

-

Een staart die korter is dan de toegestane verkorting van 5 cm boven het spronggewricht

-

Staartloosheid

-

Elk teken van verdwerging

-

Sterke afwijkingen van het rastype

BIJLAGE 6
OPEN STAMBOEK

Uitbreiding van de genenpoel binnen een open stamboek van de Nederlandse Markiesjes
Vereniging

Inleiding
Alle geregistreerde rashonden worden in Nederlands opgenomen in een stamboek. In het geval van de
Nederlandse Markiesjes Vereniging worden de Markiesjes opgenomen in een open stamboek. Dit omdat
het ras Markiesje nog niet erkend is door de FCI. Dat heeft nadelen zoals het niet kunnen deelnemen,
buiten de Benelux, aan internationale wedstrijden, maar het kent ook voordelen.
Het is hierdoor mogelijk om binnen een open stamboek honden te fokken waarvan beide ouders niet van
hetzelfde ras zijn. Dat is in het verleden ook reeds eerder gebeurd bij het Markiesjes, onder andere met
een Epagneuil Nain Continental-Phalene.
In het door het bestuur uitgezette fokbeleid, zoals dat op de ALV van maart 2017 is gepresenteerd, is
aangegeven dat gestreefd moet worden de toename van de inteeltcoëfficiënt tegen te gaan en te werken
naar minimaal een stabilisatie van de huidige inteeltcoëfficiënt en het liefst naar een afname hiervan over
de komende 15 jaar. Een van de genoemde mogelijkheden om dat in de komende jaren te
bewerkstellingen is door nieuw bloed toe te voegen aan de bestaande populatie. Dat kan mede gebeuren
door inzet van andere (ras)honden. Hiermee kan, bij goede begeleiding en monitoring een nieuwe lijn
gecreëerd worden die bij kan dragen aan de toekomstbestendigheid en gezondheid van het Markiesje.

Gemaakte keuzes
Bij het vinden van een goede partner voor een Markiesje is exterieur niet leidend. De keus kan ook
gemaakt worden om te kiezen voor een ras waarvan vaststaat dat de genen goed aansluiten of een
aanvulling zijn voor ons ras. Dat kan dus betekenen dat er gekozen wordt voor een ras dat uiterlijk niet
overeenkomt maar waarvan men wel weet dat de toevoeging van de genen van dat betreffende ras een
toevoeging zijn voor het Markiesje. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het bestuur, de
gezondheidscommissie en de rasbeheergroep.
De betreffende combinaties zullen pups voortbrengen die niet direct zullen voldoen de aan de
rasstandaard.
De rasstandaard zoals die is vastgelegd zal niet aangepast worden.
Dat betekent dus ook dat de pups die voortkomen uit die kruisingen, zeker voor de eerste generatie en
mogelijk ook voor de 2e en/of 3e generatie, die niet voldoen aan de rasstandaard geen VR-nummer zullen
krijgen bij de Raad van Beheer.
Wel zullen deze honden een vermelding krijgen via een MR-nummer. Dat is een registratie van de
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betreffende pups binnen het systeem van de Nederlandse Markiesjes Vereniging. Dit is een mogelijkheid
die het open stamboek heeft.
Deze registratie geeft aan dat de hondjes wel belangrijk zijn voor het uitbreiden van de genenpoel, maar
niet (volledig) voldoen aan de uiterlijke kenmerken die we aan een Markiesje stellen.
Wanneer deze nakomelingen zelf weer gekruist worden met een Markiesje zal een deel van de
nakomelingen er dan wel (meer) gaan uitzien dan een Markiesje en een deel van de nakomelingen ook
niet. De honden die voldoen aan de criteria voor de uiterlijke kenmerken kunnen op een jonge
hondenkeuring volgens dezelfde procedure als een lookalike/nieuwkomer in aanmerking komen voor een
VR-registratie.

Voorwaarden
Om te voorkomen dat nu alle Markiesjeskruisingen een MR-registratie kunnen krijgen heeft het bestuur
een aantal spelregels opgesteld. Deze staan hieronder vermeld.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Beide ouders zijn rashond en erkend door een officiële kennelclub
Eén van beide ouders moet een Markiesje zijn
Beide ouders moeten voldoen aan de eisen die het vfr van hun eigen rasvereniging stelt om ingezet te
worden voor de fokkerij
Wanneer de moeder PD vrij is moeten de pups toch op PD getest worden in het nest.
Voor de dekking moet er schriftelijk toestemming van het bestuur zijn voor deze dekking.
Het bestuur laat zich hierin leiden en adviseren door de gezondheidscommissie en de rasbeheergroep.
Van het niet-Markiesje moet een verklaring overlegd worden waarin beschreven staat van welke
erfelijke aandoeningen bekend is dat deze hond lijder/drager is en van welke in het ras bekende
erfelijke ziektes de hond juist vrij is. Dit moet ook van de ouders en grootouders bekend gemaakt
worden.
De rasstandaard wordt niet aangepast voor de pups die voortkomen uit deze kruisingen
Het gezondheidsbeleid zoals dat in het vfr van de NMV staat vermeld blijft onverminderd van
toepassing.
De pups die voortkomen uit deze kruisingen mogen slechts weer ingezet worden indien zij
aantoonbaar PD-vrij zijn
Er kan slechts op basis van vrijwilligheid deelgenomen worden aan dit programma
Er kan slechts maximaal éénmaal in de twee jaar een nieuw ras toegevoegd worden door middel van
een dekking.
Uit elk nest kunnen maximaal twee pups opnieuw ingezet worden binnen de NMV
De inzet van honden van andere rassen mag niet te koste gaan van de inzet van het eigen ras
De prijs van de pups en de kosten van de dekreu worden voor deze dekkingen vrijgelaten maar
mogen niet hoger zijn dan de vastgestelde prijzen voor de bij deze dekking betrokken rassen.
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•
•
•

Aan alle voorwaarden moet voldaan zijn om in aanmerking te komen voor een MR-nummer bij de
geboorte van de pups.
De Nederlandse Markiesjes Vereniging zal zelf geen pups kopen.
De fokker zal er alles aan moeten doen om de kopers van de pups te begeleiden naar het opnieuw
inzetten van deze pups.

Deze pups zijn voor de Nederlandse Markiesjes Vereniging heel belangrijk. Er zal bij de plaatsing van deze
pups door de fokker goed gelet moeten worden op de bereidheid van de koper om de pups in de
toekomst weer in zetten. Deze pups (generatie F1) worden dan ook opgeroepen voor de JHK. Uiteraard is
de verwachting niet dat ze dan al zullen voldoen aan alle eisen en zullen ze daar dan ook vermoedelijk
niet geschikt worden bevonden voor de fokkerij binnen het officiële stamboek. Ze krijgen dan ook geen
VR-registratie.
Wel zullen ze een MR-nummer krijgen en hun nakomelingen, wanneer ze onder het vfr gekruist worden
met opnieuw een Markiesje, zullen automatisch een MR-registratie ontvangen.
Deze generatie is dan de F2. De F2 kan in aanmerking komen voor een vfr registratie maar omdat deze
hondjes bedoeld zijn om een aanwinst te zijn voor het ‘echte’ stamboek, zijn de regels voor opname
streng:
•
•
•
•

De hond moet door de keurmeester tijdens de JHK als een echt Markiesje beoordeeld worden.
Grote fouten (zoals die in de rasstandaard staan beschreven) zijn niet toegestaan
De hond moet vrij van PD zijn
De hond moet voldoen aan de overige eisen van het vfr om ingezet te kunnen worden om in
aanmerking te komen voor een VR

Wanneer een hond niet aan deze aanvullende regels voldoet, blijft de MR-registratie gehandhaafd.
Wanneer met de F2 (F3,F4 etc.) gefokt wordt met een Markiesje volgens de regels van het vfr worden de
nakomelingen automatisch geregistreerd zoals de F2 (F3,F4 etc.) geregistreerd is.
Wanneer er niet gefokt wordt volgens het vfr kan het bestuur de MR-registratie laten vervallen.

Waarom is het fokken met een open stamboek zo belangrijk?
Het is belangrijk voor het ras om vers bloed in te brengen. En dan niet alleen door de gelegenheidsnieuwkomer, maar juist door genen in te brengen vanuit een ander ras. Omdat van een ander ras al heel
veel bekend is weet je gegarandeerd ook meer over de voorouders dan bij een echte nieuwkomer
waarvan je eigenlijk niets weet van de voorouders.
Maar we willen niet dat ons ras overspoeld wordt. Het is belangrijk om goed te bewaken dat er alleen
hondjes die voldoen aan de hoge eisen van ons ras in worden geschreven als Markiesje in het VR.
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De zorg die wij als rasvereniging op ons hebben genomen en die wij ook als uitgangspunt in onze
statuten hebben staan verplicht ons om alle mogelijkheden die ons gegeven worden optimaal te benutten.
Alleen op die manier kunnen wij het voortbestaan van ons ras is waarborgen.
Het is zeker niet de bedoeling dat iedereen nu met een ander ras kan gaan fokken. Hier moet wel
toestemming voor worden gevraagd. Wel wordt nu de procedure duidelijk waaraan er moet worden
voldaan om op deze manier gecontroleerd te fokken.
Wanneer blijkt dat deze procedure nu of in de toekomst aangevuld of gewijzigd moet worden zal het
bestuur dat terstond doen.
Dit plan en de uitwerking daarvan is opgesteld door het bestuur van de Nederlandse Markiesjes
Vereniging in samenspraak met interne en externe deskundigen, de rasbeheergroep, de
gezondheidscommissie en de Raad van Beheer.
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