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goedkeuring VFR’s

Uw verenigingsfokreglementen (VFR’s) voor de rassen Wetterhoun en Stabijhoun zijn
door het bestuur beoordeeld. Wij zijn verheugd u te melden dat uw VFR’s voldoen
aan alle eisen. Gefeliciteerd! Uw VFR’s zijn goedgekeurd en treden in principe in
werking op de eerste dag van de maand volgend op de datum van deze brief. Indien
u de VFR’s in werking wil laten treden ná deze datum dan is dat mogelijk. Wij horen
dan wel graag per wanneer de VFR’s in werking zullen treden.
In de toelichting bij het VFR staat dat rasverenigingen per hoofdstuk in het VFR
opgenomen artikelen kunnen verzwaren en nieuwe artikelen, mits deze niet in strijd
zijn met het KR, toevoegen. In voornoemde beoordeling zijn de door uw rasvereniging
eventueel toegevoegde artikelen en hoofdstukken in het VFR niet meegenomen.
Het VFR beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het
betreffende ras. Nieuwe inzichten en veranderingen moeten daarom mogelijk zijn.
Wanneer de vereniging besluit het VFR aan te passen is dit mogelijk. Inhoudelijke
aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de
algemene ledenvergadering van de vereniging. De Raad van Beheer dient van het
nieuwe VFR op de hoogte gebracht te worden en zal een nieuwe versie wederom
toetsen. In artikel 10 lid 3 HR staat beschreven dat een vereniging goedkeuring
vraagt aan het bestuur van de Raad van Beheer.
Voor de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer
vastgestelde wijzigingen van het KR die betrekking hebben op het VFR, geldt de
verplichting deze terstond door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in de vorige
paragraaf behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene
ledenvergadering van de vereniging.
Op grond van artikel 2 lid 1 onder w HR bestaat de verplichting om het VFR openbaar
te maken.

Het VFR zal de basis vormen voor de ontwikkeling van de normenmatrix. Bij de
invulling van de normenmatrix zal de input van de gezondheidscommissie en de
rasvereniging gevraagd worden.
De Raad van Beheer behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen in de
beoordeling te corrigeren.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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