VERENIGING “DE DRENTSCHE PATRIJSHOND”
Opgericht 5 juni 1948

REGLEMENT FOKKEN EN FOKAANVRAGEN 2015 (Rev. 2017)
Algemeen
Op dit reglement zijn de Statuten en het Huishoudelijk reglement van de Vereniging ”De
Drentsche Patrijshond” van toepassing. In het bijzonder art. 44 van de Statuten en artikel 8 van
het Huishoudelijk reglement.
Daarnaast is op dit reglement het Verenigingsfokreglement van toepassing.

Doel van het reglement.
a.

Het vastleggen van verplichtingen voor elk lid van de vereniging “De Drentsche Patrijshond”
die het voornemen heeft om een nestje te fokken. Dit ter waarborging van verantwoord en
ras gericht fokken door middel van het registreren en monitoren van afstamming, dekkingen
en geboortes.
b. Het toetsen van de ingediende aanvragen fokcombinatie van leden van de vereniging “De
Drentsche Patrijshond” aan het Verenigingsfokreglement (VFR)
c. Het geven van voorlichting, advies en begeleiding aan fokkers en dekreu eigenaren van de
vereniging en aan alle leden die interesse hebben om een nest te fokken of een reu in te
zetten voor de fokkerij

Artikel 1: Algemeen
a.

Elke Drent waarmee het voornemen bestaat om deze te gebruiken voor het fokken van een
nest dient te voldoen aan het VFR, dit geldt voor zowel de reu als de teef.
b. Elk lid van de vereniging, maar in het bijzonder het lid dat wil fokken met een Drentsche
Patrijshond conformeert zich volledig aan de gedragscode en aan alle andere reglementen van
de vereniging, inclusief onderhavig reglement.
c. Indien dit reglement conflicteert met enig ander reglement of code van de vereniging, is het in
dit reglement bepaalde van toepassing, al het overig bepaalde zal beschouwd dienen te
worden als complementair.
d. Indien noch dit reglement, noch enig ander reglement, code of het statuut van de vereniging
in een bepaalde situatie voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 2: Samenstelling commissie fokaanvragen
a.

Door het bestuur van de vereniging worden twee leden benoemd in de commissie
fokaanvragen, elk voor hun specifieke taken: het behandelen van fokaanvragen en het geven
van voorlichting en begeleiding.
b. Een bestuurslid is afgevaardigde voor de commissie fokaanvragen; hij/zij adviseert inzake het
bestuursbeleid en onderhoudt de contacten tussen bestuur en de commissie; hij/zij heeft
geen stemrecht; hij/zij staat wel op de maillijst van de commissie.
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Artikel 3: Taken van de commissie fokaanvragen
De in artikel 2 van dit reglement bedoelde leden van de vereniging hebben als taken:
a. Het desgevraagd rapporteren aan het bestuur; het gevraagd en ongevraagd adviseren van het
bestuur met betrekking tot dit reglement en de aanvragen fokcombinaties.
b. Het afhandelen van de financiële zaken van een fokaanvraag alvorens deze in behandeling
wordt genomen.
c. Het toetsen van de ingediende fokaanvraag aan het VFR.
d. Het onderhouden van contacten met de Fokbeleidscommissie over voorkomende afwijkingen
en bijzonderheden bij het toetsen van een fokaanvraag.
e. Het (laten) publiceren en beheren van een lijst met ingediende fokaanvragen op de
verenigingswebsite.
f. Het uitgeven van lidmaatschapsbewijzen aan fokkers, na controle van betaling lidmaatschap.
g. Het geven van voorlichting en advies aan alle leden van de vereniging met betrekking tot het
fokken van een nest of het inzetten van een reu voor de fokkerij. Desgevraagd begeleiding bij
het fokken van een nest.
h. De commissie stuurt na iedere vergadering de notulen naar de secretaris van het bestuur.
i. Het tijdig voor de Algemene (Leden) Vergadering opstellen van een jaarverslag betreffende de
fokaanvragen over het jaar voorafgaande aan de ALV.

Artikel 4: Werkwijze van de commissie fokaanvragen
a.

De commissie fokaanvragen werkt met een grote mate van zelfstandigheid maar is gehouden
aan de geest van het vigerende bestuursbeleid.
b. Besluiten worden genomen na overleg met de afgevaardigde van het Bestuur.
c. De leden van de commissie fokaanvragen hebben recht op vergoeding van gemaakte
onkosten, zoals reiskosten, kosten voor kantoorbenodigdheden, telefoonkosten etc. conform
het reglement onkostenvergoedingen.

Artikel 5: Aanvraagprocedure
a.

Uiterlijk 2 maanden voor het verwachtte begin van de loopsheid dient bij de commissie
fokaanvragen een aanvraag fokcombinatie te worden ingediend middels het door de
vereniging voorgeschreven formulier, zoals dat op de datum van de aanvraag geplaatst is op
de website van de vereniging.
b. De aan de aanvraag verbonden kosten dienen gelijktijdig met de indiening van de aanvraag
fokcombinatie te zijn voldaan door overboeking op het rekeningnummer van de vereniging.
Bij niet tijdige betaling wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. De potentiële fokker
wordt hierover per mail op de hoogte gesteld en krijgt hierna nog 1 week de gelegenheid om
aan deze verplichting te voldoen. Bij uitblijven van betaling wordt de aanvraag onbehandeld
geretourneerd.
c. Een fokaanvraag is 6 maanden geldig.
d. Wordt de dekking uitgesteld, of blijft de teef leeg, dan kan de aanvraag verlengd worden met
nogmaals een periode van 6 maanden. Deze verlenging dient voor de afloop van de eerste
periode doorgeven te worden. Deze verlenging is kosteloos.
e. Wordt voor een andere reu gekozen, dan betreft het een aanvraag als bedoeld sub a van dit
artikel, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals overlijden en overigens ter
beoordeling aan het bestuur.
f. Moet ten tijde van de dekking echter uitgeweken worden naar een reserve reu dan kan alleen
een beschikbare reu uitgekozen worden die nog niet zijn maximale aantal dekkingen voor zijn
jaar heeft bereikt. Dit moet ook worden doorgeven aan de commissie fokaanvragen. Bij
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gebruik van een reserve reu moet er altijd een nieuw aanvraagformulier worden ingestuurd
met de daarbij gevraagde kopieën. Er zijn echter geen extra kosten aan verbonden. Er mag
alleen uitgeweken worden naar een reserve reu als er van dekking (penetratie) geen sprake is
geweest. Het blijft de verantwoordelijkheid van de fokker om na te gaan of de reu inderdaad
aan de regels van het fokreglement voldoet (zoals bijv. een geldig oogonderzoek).

Artikel 6: Na de geboorte
a.

Nadat de hond, waarvoor een aanvraag fokcombinaties is goedgekeurd, heeft geworpen, dient
gelijktijdig met het versturen van een geboortebericht aan de Raad van Beheer een
geboortebericht per mail te worden gestuurd aan de commissie Pupinfo van de vereniging.
b. De fokker verplicht zich ook om op z’n vroegst 6 weken na de geboorte van de pups, de door
het bestuur aangewezen nestbezoeker toe te laten tot het nest en verleent alle medewerking
aan het onderzoek door de nestbezoeker. Een en ander conform het reglement nestbezoek.
De fokker kan van de nestbezoeker verlangen dat deze zich legitimeert middels een in
Nederland geldig legitimatiebewijs.

Artikel 7: Rechten
De eigenaar van een teef die aan alle verplichtingen van dit reglement heeft voldaan, kan
aanspraak maken op pup bemiddeling door de vereniging, volgens de gebruikelijke
procedures binnen de vereniging op dat moment.

Artikel 8: Sancties
a.

Indien de eigenaar van een reu en/of teef, uit welke combinatie een nest is geboren, niet
voldoet aan de reglementen van de vereniging, dan kan geen aanspraak gemaakt worden
maken op de pup bemiddeling van de vereniging.
b. Daarnaast wordt een schending van onderhavig reglement gezien als een handelen in strijd
met het belang van de vereniging, het doel waarvoor deze staat en de belangen van het
hondenras de Drentsche Patrijshond.
c. Bij een overtreding zal het lid worden geschorst als lid van de vereniging voor de periode van
1 jaar, van welke schorsing melding zal worden gemaakt in het orgaan van de vereniging en op
het uitsluitend voor leden toegankelijk deel van de website van de vereniging. Tijdens de
schorsing blijft de contributie verschuldigd.
d. Volgt na de schorsing opnieuw overtreding van dit reglement, of enig ander reglement van de
vereniging, volgt onmiddellijk royement.

Artikel 9: Slotbepaling
De eigenaar van een Drentsche Patrijshond, en meer in het bijzonder de fokker en de dekreu
eigenaar van een of meerdere nesten realiseren zich de kwetsbaarheid van het ras, gelet op
de beperkte populatie. Zij zullen zich dan ook inspannen voor het in stand houden van een zo
gezond mogelijk ras met een uitgebreide genenpool en hun beleid en keuzes daarop
afstemmen. Zij realiseren zich dat economisch voordeel haaks kan staan op het rasbelang en
zij zullen dat laatste dan ook altijd laten prevaleren boven geldelijk gewin.
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van……….. te Woudenberg.
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