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Notulen Algemene Vergadering 17 april en 22 juni 2013 - goedgekeurd 

 

Begroting 2014 - goedgekeurd 

 

Voorstel verplichte DNA-afname en afstammingscontrole. 

Het voorstel is aangenomen.  

De ingangsdatum van verplichte DNA-afname voor alle ouderdieren en afstammingscontrole bij alle 

pups is uiterlijk 1 juni 2014. Als laboratorium voor opslag en controle is VHL / Certagen gekozen door 

de Algemene Vergadering.  

De procedure voor afname en borging van het materiaal in een uitvoeringsregel wordt de komende 

periode vastgesteld mede in overleg met de werkgroep Fokkerij en Gezondheid. Meer informatie 

over deze uitvoeringsregels volgt in de komende periode.  

 

Voorstel wijziging artikel VI.5 KR over deelname activiteiten niet aangesloten verenigingen 

Het voorstel tot wijziging artikel VI.5 KR + notitie CNAK (commissie niet aangesloten kynologie) over 

deelname aan activiteiten bij niet aangesloten verenigingen is aangenomen. Het voorstel was om 

niet het hele artikel te schrappen. Het gewijzigde artikel is een versoepeling van het eerdere verbod. 

Dit betekent dat het voortaan uitsluitend voor keurmeesters verboden is te ambteren bij 

gereglementeerde evenementen die door een niet aangesloten vereniging worden georganiseerd. 

 

Voorstel evenementen voor eigen leden 

Het voorstel tot wijziging Artikel V.3 KR lid 1, is aangenomen. In de praktijk bestond bij verenigingen 

de behoefte om ook evenementen te kunnen organiseren die alleen voor de eigen leden toegankelijk 

zijn. Dit vereiste een aanpassing van het KR.  

 

Voorstel  Wijziging Titel 4, toevoeging  Watersport 

Voorstel wijziging artikelen V.38, V.39, V.44 KR met toevoeging watersport aangenomen. In de 

bestuursvergadering van mei is het Brevettenprogramma voor Watersport met honden vastgesteld. 

Naar aanleiding hiervan stelde het bestuur een aantal KR wijzigingen voor waardoor de volgende 

zaken worden geregeld:  

1. Inbedding watersport binnen Commissie Werkhonden  

2. Benoeming van keurmeesters watersport (opleiding en examen wordt separaat geregeld)  

3. Titels watersport  

 

Voorstel tot wijziging artikel IV 80 KR aanwezigheid tentoonstelling tot 15.00 uur. 

Voorstel tot wijziging is aangenomen.  

In het KR was vastgelegd dat exposanten niet vóór 15.00 uur de expositie mochten verlaten.  

Zowel bestuur als TGVN vonden dit niet meer wenselijk. In de ons omringende landen is het vertrek 

na de keuringen ook gebruikelijk. Voor veel beginnende exposanten is deze oude regelgeving dan 

ook moeilijk uit te leggen en geeft dit regelmatig veel discussie en agressie bij uitgang. In de wijziging 

is vastgelegd dat men na de keuring het terrein mag verlaten. De organisatie zal twee 

aanwezigheidstijden vermelden in het programma waarop exposanten aanwezig dienen te zijn voor 

de keuring. 
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Voorstel Benelux Winner en Benelux Champion 

Het voorstel tot toevoeging Benelux Winner en Benelux Champion titels en de aanpassing van het KR 

is aangenomen. Het voorstel is een samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg voor 

Benelux Winner en - bij het behalen van deze titel in alle 3 de landen - de titel Benelux Champion. 

Eveneens zal de titel Benelux Junior Champion en de titel Benelux Junior Winner en de titel Benelux 

Veteran Champion en Benelux Veteran Winner vergeven gaan worden.  Om dit alles mogelijk te 

maken zijn artikelen IV.46A, IV.47A en IV.47A van het KR herschreven.  

 

Voorstel afschaffing verplichte benching 

Voorstel tot wijziging art. IV.68, IV.72 KR + art. 19, 70, 71, 74, 75, 87 van Uitvoeringsregels 

(afschaffing verplichte benching) is aangenomen. 

Reeds eerder werd besloten de verplichting om benching te plaatsen op de tentoonstellingen door 

de organisatie te laten vervallen. Mede om de benching ook daadwerkelijk van de hand te kunnen 

doen moeten artikelen IV.68 en IV.72 van het KR en de uitvoeringsregels worden aangepast. Na 

verkoop van de benching kan er door de organisaties geen benching meer via de Raad van Beheer 

worden geregeld.  

 

Voorstel wijziging reglement van orde stemkastjes 

Voorstel tot wijziging artikel 10 RvO, reglement van orde, is aangenomen. In het verleden heeft de 

Algemene Vergadering bij het stemmen gebruik gemaakt van groene, rode en witte stemkaarten. 

Recentelijk is ook gebruik gemaakt van stemkastjes. Dit heeft de goede gang van zaken op de 

vergaderingen bevorderd en daarom werd voorgesteld het Reglement van Orde voor de Algemene 

Vergadering aan deze praktijk aan te passen.  

 

 

Alle voorstellen treden in werking vanaf 1 januari 2014 m.u.v. voorstel DNA afname en 

afstammingscontrole. Deze gaat in per 1 juni 2014. 

 

 


