
REGLEMENT  FOKADVIESCOMMISSIE 

 

(hierna te noemen de F.A.C.) 

 

Artikel 1 
Het doel van de F.A.C.’s is te streven naar instandhouding en verbetering 
van de door onze vereniging vertegenwoordigde rassen en dit door deze 
rassen in hun gezondheid, uiterlijk en karakter op een hoog peil te brengen 
en te houden. 
Zij doen dit d.m.v. het verlenen van adviezen aan fokkers en door in het 
algemeen  hun stem te laten horen o.a. door publicatie van de resultaten van 
de fokkerij en van de algemene richtlijnen daarvoor. 
Zowel voor adviezen als voor richtlijnen zullen de resultaten 
richtingbepalend zijn. 
 

Artikel 2 
De F.A.C.’s bestaan uit tenminste 2 en ten hoogste 3 meerderjarige leden. 
De leden van de F.A.C.’s worden gekozen door de leden van de Nederlandse 
Vereniging voor Appenzeller, Entlebucher en Grote Zwitserse 
Sennenhonden, hierna te noemen “de Vereniging”, tijdens de Algemene 
Ledenvergadering. 
Dit op voorstel van het bestuur , gehoord de zittende leden van de op dat 
moment bestaande F.A.C. waarvoor deze leden gekozen worden of op 
voorstel van de leden.  
 

Artikel 3 
De voor de uitoefening van hun taken benodigde functies worden onderling 
geregeld.  
Meerdere functies kunnen door één persoon worden waargenomen. 
 
Artikel 4 
Eén lid per F.A.C.  onderhoudt het contact met het bestuur van de 
vereniging. 
Per F.A.C. kan ten hoogste één lid in het bestuur worden benoemd die in dat 
geval dan het contact onderhoudt. Dit lid wordt gekozen door de leden van 
de vereniging, op voorstel van het bestuur, gehoord de zittende leden van 
deze F.A.C. 
Het totale aantal F.A.C. leden dat een bestuursfunctie bekleedt mag nooit 
een meerderheid in het bestuur vormen. 
 

Artikel 5 
Eén lid per F.A.C. bekleedt de functie van secretaris. Hij/Zij houdt de 
correspondentie bij en houdt daarvan kopie. 



Betreffende buitenlandse aangelegenheden doet de secretaris dit in overleg 
met het bestuur.  
De secretaris stelt ieder jaar een jaarverslag op dat ter Algemene 
Ledenvergadering van de vereniging aan de orde gesteld wordt. 
Alvorens een definitief fokadvies uit te brengen plegen de leden van de 
F.A.C. daaromtrent overleg en voorts in alle overige gevallen waarin overleg 
gewenst is. 
 

Artikel 6 
Per F.A.C.  bekleedt één lid de functie van bestandsbeheerder. 
Deze houdt de stamboekregistratie en de overige gegevens van de honden 
bij. 
De leden van de F.A.C.’s worden voor drie jaar benoemd en zijn daarna 
aftredend en herkiesbaar. Nieuw benoemde leden komen in het rooster van 
aftreden van het lid dat zij vervangen. Indien zij geen lid vervangen mogen 
nooit meerdere data van aftreden samenvallen. 
Indien geen herbenoeming van het F.A.C. lid plaats vindt dan vervallen ook 
al zijn functies welke hij/zij uit hoofde van zijn F.A.C. functie heeft. 
 

Artikel 8 
Het lidmaatschap van een F.A.C. eindigt door het aftreden of ten gevolge 
van redenen in art.4-1 a, b, c, d en e van de Statuten van de vereniging en 
door opzegging van zijn/haar lidmaatschap. 
In bijzondere gevallen kan het bestuur van de vereniging een lid van een 
F.A.C. daar uit schorsen. Dit is per aangetekend schrijven aan het 
betreffende lid mede te delen. 
Beroep hierop is mogelijk tijdens de eerstvolgende Algemene 
ledenvergadering van de vereniging. In geval van beroep beslist de 
Algemene Ledenvergadering met inachtneming van art. 3-4 van de Statuten  
van de vereniging. 
 

Artikel 9 
Bij het beëindigen van hun functie zijn F.A.C. leden verplicht de onder hun 
berusting zijnde verenigingsstukken af te dragen aan het bestuur van de 
vereniging ingevolge het bepaalde in art. 2 van het Huishoudelijk Reglement 
van de vereniging. 
 

Artikel 10 
Een F.A.C. is verplicht te antwoorden op alle vragen betreffende de fokkerij 
van  hun Sennenhondenras. Dit uiterlijk binnen twee maanden nadat deze 
schriftelijk bij haar zijn ingediend. Fokadviezen dienen duidelijk met 
redenen te zijn omkleed. 
 



Artikel 11 
Een F.A.C. hoeft een aangevraagd fokadvies niet in behandeling te nemen 
indien dit een hond betreft waarvan haar niet bekend is of deze zelf en voor 
mogelijk eveneens in zijn vererving, in uiterlijk en gezondheid, zowel naar 
lichaam als naar geest, voldoet aan de begrippen die gelden voor honden die 
geschikt zijn voor een positief gerichte fokkerij. 
Indien haar deze gegevens, geheel of gedeeltelijk, ontbreken, dient zij de 
aanvrager van het fokadvies binnen 14 dagen te antwoorden en hem/haar 
duidelijke richtlijnen te verstrekken hoe hij moet handelen om deze 
gegevens alsnog te kunnen produceren.  
 

Artikel 12 
De F.A.C.’s dienen in samenwerking met het bestuur tenminste éénmaal per 
jaar, of meerdere keren indien het aantal aanvragen hiertoe aanleiding geeft, 
de gelegenheid te geven om die punten van een hond, en zijn eventuele 
nakomelingen, op de onder art. 11 van dit reglement genoemde punten te 
laten beoordelen, voor zover deze tot haar competentie behoren. Zij doen dit 
door gezamenlijk een gedragstest te organiseren , waaraan verbonden een 
beoordeling op uiterlijk, met inbegrip van uiterlijk zichtbare afwijkingen. 
Indien daartoe naar mening van een F.A.C. aanleiding bestaat, daar zij dit 
wenselijk acht in het belang van de fokkerij, heeft de F.A.C. het recht om de 
eigenaar van de hond te verlangen eventuele niet zichtbare lichamelijke of 
geestelijke afwijkingen door een deskundige te laten onderzoeken en/of te 
bevorderen dat dit bij de nakomelingen van de hond geschiedt , en haar het 
resultaat van dit onderzoek te overleggen alvorens het gevraagde fokadvies 
te verstrekken. 
 

Artikel 13 
De F.A.C.’s zijn verplicht alle hen ter kennis gekomen gedragingen, welke 
naar hun mening schadelijk zijn of kunnen zijn van de rasbelangen, ter 
kennis te brengen van het bestuur. 
Indien dit een lid van de vereniging betreft stellen zij deze eveneens 
schriftelijk hiervan op de hoogte, met duidelijke vermelding van de redenen 
die tot deze mening hebben geleid. 
 

Artikel 14 
Een F.A.C. kan het bestuur verzoeken een lid van de vereniging voor te 
dragen tot ontzetting uit het lidmaatschap  indien zij meent dat zijn wijze van 
fokken en/of zijn direct of indirect daarmee samenhangende gedragingen 
schadelijk zijn voor de rasbelangen. Dit verzoek dient duidelijk te zijn 
gemotiveerd. De wijze van afhandeling van de eventueel uit dit verzoek 
voortvloeiende voordracht tot ontzetting uit het lidmaatschap  is als bepaald 
bij art. 4-4 van de Statuten van de vereniging. 



Artikel 15 
De F.A.C.’s zijn gerechtigd bepalingen en/of maatregelen ten aanzien van de 
fokkerij vast te stellen indien zij dit wenselijk achten voor de rasbelangen. 
Zij brengen deze ter kennis van het bestuur en door middel van publicatie 
aan de leden middels het verenigingsorgaan. 
Besluitvorming vindt plaats conform Statuten Art.15-5: 
Voorstellen ter behandeling op een algemene vergadering kunnen worden 
ingediend door het bestuur en door de leden en dienen worden aangekondigd 
bij de oproeping voor de algemene vergadering. 
Over voorstellen die door het bestuur of door de leden op een dusdanig laat 
tijdstip worden ingediend dat deze niet meer gepubliceerd kunnen worden in 
het verenigingsorgaan als bedoeld in artikel 16 van de Statuten, kan niet 
rechtsgeldig worden besloten. Deze worden na toelichting op de agenda van 
de daaropvolgende algemene vergadering geplaatst. Dit geldt ook voor 
voorstellen en/of moties die staande een algemene vergadering worden 
ingediend. 
Amendementen kunnen op de algemene vergadering worden ingediend door 
het bestuur en/of door een groep van ten minste tien leden gezamenlijk. 
 

Artikel 16 
De F.A.C. dient: 
 1.   de aspirant fokker op zijn verzoek zo uitgebreid mogelijk voor 
       te lichten over de wijze van fokken en wat daarmee 
       samenhangt, o.a. door hem/haar adviezen over voeding en  
       verzorging van teven en pups in het nest en de noodzakelijke  
       socialisering van de pups te geven. 
2     een overzicht bij te houden van, de in binnen en buitenland, 
       beschikbare reuen waarin alle relevante gegevens over deze 
       reuen, indien mogelijk met foto’s. 
3     de aspirant fokker welke om advies vraagt een aanbeveling te 
       geven van,indien mogelijk, twee reuen met de motivering waarom. 
4     elk nest waarvan één of beide ouderdieren en/of de fokker aan 
       de regels van onze vereniging voldoen minstens éénmaal te  
       bezoeken. 
5     elk nest waarvan de beide ouderdieren en/of de fokker niet  
       geheel aan de regels van onze vereniging voldoen eveneens  
       éénmaal te bezoeken indien de fokker hiertoe binnen twee  
       weken na de geboorte hiertoe schriftelijk een verzoek indient. 
6     alle gekregen gegevens vertrouwelijk te behandelen en ook  
       aspirant fokkers, die ten behoeve van hun fokplannen inzage van  
       deze gegevens krijgen hiertoe te verplichten. 
7     alleen na overleg met het bestuur van de regels voor fokken,  
       pupbemiddeling en nestbezoek af te wijken. 



 

Artikel 17 
De F.A.C.’s beschikken niet over eigen geldmiddelen. Vergoedingen van 
onkosten geschiedt door de penningmeester van de vereniging op dezelfde 
op basis als voor bestuursleden van de vereniging. 
 
Artikel 18 
Tot wijziging van dit reglement kan alleen worden besloten in een Algemene 
Ledenvergadering met tenminste 2/3 van de aanwezige geldig uitgebrachte 
stemmen. 
 

Artikel 19 
In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien, of bij enig geschil 
omtrent de toepassing daarvan beslist, in spoedeisende gevallen, het bestuur, 
in alle andere gevallen de Algemene Ledenvergadering. 
 
 
Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 2 november 2013 
 
 De Voorzitter       de secretaris 
W. Zomer – van Konijnenburg                    K. Kamerling  


