Sanctiebeleid van de NVSW
Een vereniging met veel geledingen, zoals de NVSW, komt op een gegeven moment in de situatie dat vanwege
de vele regels en taakbeschrijvingen door de bomen het bos niet meer gezien wordt.
Door een bepaald thema eruit te lichten en apart aandacht te geven hoeven voor dat thema niet meer alle
regels en taakbeschrijvingen bijeengezocht en doorgenomen te worden. Via een themabenadering worden
alle wetenswaardigheden over een thema logisch en compleet weergegeven.
Een eerste thema is het Sanctiebeleid.
Op diverse plaatsen in onze statuten, huishoudelijk reglement en andere reglementen worden sancties,
straffen, etc. beschreven. Deze onoverzichtelijke situatie is er door de laatste wijzigingen van het Huishoudelijk
Reglement, fokreglementen en de bijbehorende gebruiksdocumenten niet beter op geworden. Dit geschrift is
een eerste poging om overzicht en inzicht te geven in het sanctiebeleid van de NVSW.
Met betrekking tot sancties is vastgelegd:
Statuten
Artikel 6.1
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Ontzetting kan worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten der vergadering handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Huishoudelijk reglement
Artikel 2.5.b/c/d
5.

Betaling contributie
a. De door de leden te betalen contributie dient jaarlijks voor 1 april in het bezit van de penningmeester
te zijn.
b. Bij niet nakoming van deze verplichting ontvangt het lid een aanmaning, waarbij de nog te betalen
contributie wordt verhoogd met een - door het bestuur vast te stellen - bedrag aan
administratiekosten.
c. Zolang het lid na 1 april in gebreke van voltallige betaling blijft, kan deze geen aanspraken maken op
de uit het lidmaatschap voortvloeiende rechten.
d. Van de leden, waarvan vier weken voor het einde van een verenigingsjaar nog geen volledige betaling
door de penningmeester is ontvangen, wordt door de vereniging het lidmaatschap - zonder verdere
aankondiging - opgezegd per het einde van het jaar.

Artikel 15.2 (Code van ethiek) laatste bullet
Alle leden van de NVSW moeten:
• inbreuken op deze Code rapporteren aan het bestuur van de Vereniging dat het betreffende lid hierop
aanspreekt en desgewenst passende maatregelen neemt.
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Bijlage G (Huishoudelijk reglement) - verantwoordelijkheden 1. Indien, naar het eindoordeel van het bestuur, een lid van het redactieteam niet goed functioneert en
daardoor het verenigingsperiodiek, of de Digitale NVSW Nieuwsbrief en/of de NVSW Website, of zelfs
de NVSW schaadt, kan het bestuur besluiten om het lidmaatschap van het redactieteam te beëindigen.
Het bestuur doet dit niet dan nadat de Redactie en het betreffende lid van de Redactie zijn gehoord.
Van het beëindigen van het lidmaatschap stelt het bestuur de betrokkene schriftelijk in kennis.
Bijlage J (Huishoudelijk reglement) - Fokkerscertificaat
8. Het bestuur van de NVSW kan het Fokkerscertificaat intrekken als de betreffende fokker zich niet meer aan
het fokreglement houdt. In dat geval dient de fokker het certificaat bij het bestuur van de NVSW in te
leveren.

Naast bovenstaande en reeds lang operationele bepalingen met sancties zijn er ook vele gebods- en
verbodsbepalingen opgenomen in het koopcontract, het VerenigingsFokReglement en Gebruiksdocument
behorend bij het VerenigingsFokReglement.
Hierbij
1.
2.
3.

worden 3 sanctie-soorten onderkend, oplopend in zwaarte:
Waarschuwing; Geldigheidstermijn: 3 jaar; wordt niet gepubliceerd.
Berisping;
Geldigheidstermijn: 5 jaar; publicatie in ‘De Fryske Hounen’, Website en Nieuwsbrief
Royement; Met onmiddellijke ingang; publicatie in ‘De Fryske Hounen’, Website en Nieuwsbrief

Sancties worden opgelegd door het bestuur van de NVSW. In voorkomende gevallen kan het bestuur afwijken
van de bovenstaande sancties en/of stappen overslaan.
Uitgangspunt is dat een sanctie in overeenstemming moet zijn met de begane overtreding.

a. Koopcontract
Eerste sanctie voor het niet (volledig) gebruiken van het NVSW-koopcontract: Berisping Tweede
sanctie bij herhaling binnen de looptijd van de eerste sanctie:
a. Royement
b. Geen recht op de dienstverlening van de pupinformatiedienst.
b. Verenigingsfokreglement (Stabij- en Wetterhoun) - VFR
In alle gevallen is het Kynologisch Reglement (KR) van kracht; bij het niet nakomen van één of meer
bepalingen uit het KR zal het bestuur van de NVSW passende maatregelen nemen, al of niet in overleg
met de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied (RvB).
In het VFR staan vele gebods- en verbodsartikelen; sancties die in eerste instantie kunnen worden
opgelegd, zijn de sancties van de RvB.
Dit kunnen zijn:
• niet afgeven van een stamboom (RvB)
• intrekken van een stamboom (RvB)
• stamboom voorzien van een aantekening (RvB)
Voor het opleggen van bovenstaande sancties ligt het initiatief veelal bij de NVSW.
Er zal in deze gevallen door de NVSW geen positief fokadvies worden afgegeven; mocht dit al wel gebeurd
zijn, dan wordt het fokadvies/dektoestemming ingetrokken.
De NVSW-sanctie is een Berisping. Bij herhaling volgt Royement.
Er is voor het betreffende nest geen recht op de dienstverlening van de pupinformatiedienst.

2

c. Gebruiksdocument behorend bij VerenigingsFokReglement (Stabij- en Wetterhoun)
1. Aanvragen fokadvies
Een NVSW-lid dat wil fokken met een Stabij- of Wetterhoun is verplicht een fokadvies aan te
vragen. Sanctie: Waarschuwing; en bij herhaling: Berisping; daarna eventueel Royement Er is geen
recht op de dienstverlening van de pupinformatiedienst.
2. Negatief fokadvies

2a: Negatief fokadvies
Bij het fokken met een negatief fokadvies wordt bij de dekmelding op de website met de melding
“Negatief advies” toegevoegd. Er is geen recht op de dienstverlening van de pupinformatiedienst. (zie
ook het VFR)

2b: Fokverbod
Fokken met een fokverbod voor een bepaalde combinatie is niet toegestaan en leidt tot een
Waarschuwing voor de betrokken reu en teef; bij herhaling volgt een Berisping; daarna eventueel
Royement. Er is geen recht op de dienstverlening van de pupinformatiedienst. (zie ook het VFR)
3. Te hoge verkoopprijs
Het hanteren van een verkoopprijs die hoger ligt dan de door de AV is vastgesteld leidt tot een
Waarschuwing. Bij herhaling volgt een Berisping en een volgende keer leidt tot Royement.
4. Geen afdracht dekgeld
Bij geen of te weinig betaling van dekgeld volgt op aangeven van de fokker een Berisping en worden
alle beschikbare services van de NVSW voor het betreffende lid opgeschort.
5. Geen afdracht bijdrage aan de NVSW
Bij geen of te weinig afdracht aan de NVSW (per pup) volgt een Berisping en worden alle beschikbare
services van de NVSW voor het betreffende lid opgeschort. Na 6 mnd. tijd en persisteren van de
overtreding volgt Royement.
6. Pupinformatiedienst
Bij het niet of niet voldoende aanbieden van pups aan de pupinformatiedienst wordt een
Waarschuwing gegeven. Bij herhaling wordt een Berisping gegeven en daarna kan Royement volgen.
Het bestuur kan, indien de situatie dit vereist, hiervan afwijken.
7. Fokkerscertificaat
Als één van voornoemde sancties wordt toegepast
van het bestuur van de NVSW ook besluiten om het fokkerscertificaat in te trekken. Dit wordt
gepubliceerd op/in “De Fryske Hounen”, Website en Nieuwsbrief.

Vaststelling
Het sanctiebeleid is vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 september 2014.
De secretaris houdt een register bij van de opgelegde sancties.
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