NATIONAAL VERBOND VAN BELGISCHE KYNOLOGEN
HUISHOUDELIJK REGLEMENT (aangepast door RvB 2014 aanvang 2015)
INLEIDING
Het N.V.B.K. groepeert slechts clubs met en zonder rechtspersoonlijkheid (zie statuten NVBK)
Enkel clubs mét rechtspersoonlijkheid kunnen deel uitmaken van de algemene vergadering van
het NVBK, dit zoals duidelijk beschreven is in onze statuten.
Voor zover deze niet bepaald zijn in de statuten worden in dit huishoudelijk reglement onder
meer de rechten en plichten bepaald van de clubs met en zonder rechtspersoonlijkheid en van
hun leden.
Enkel de wettelijke bepalingen, zie statuten, algemene vergadering, maakt het verschil tussen
clubs met en zonder rechtspersoonlijkheid.
Alle clubs hebben tot plicht de Statuten, het huishoudelijke reglement en alle andere reglementen
en bepalingen te eerbiedigen en zich minimum bezig te houden met één van de in de Statuten
van het N.V.B.K. voorziene takken van de hondensport.
Het aansluiten van een club bij het N.V.B.K., die NVBK ringwerk (pak- of bijtwerk) wenst te
beoefenen, gebeurt langs een Provinciaal Verbond. Clubs die andere disciplines beoefenen
vragen aansluiting rechtstreeks bij het NVBK die dit voorlegt aan de raad van bestuur.
Bij weigering door een provinciaal verbond kan steeds beroep aangetekend worden bij de Raad
van Bestuur van het N.V.B.K.
Een Provinciaal Verbond groepeert al de clubs (min 5) die ringwerk (pak- of bijtwerk) doen, uit
zijn Provincie ( zie aansluiting Provinciaal Verbond.)
Indien het aantal clubs uit een bepaalde Provincie, die wensen aan te sluiten bij het N.V.B.K., het
voorziene minimum niet bereikt, kunnen zij tijdelijk opgenomen worden in een reeds erkende
Provincie.
Buitenlandse clubs sluiten aan via raad van bestuur.
AANSLUITEN BIJ CLUBS.
AANSLUITING:
De effectieve leden van een club zijn toegetreden lid van het N.V.B.K. voorwaarde is wel dat
deze moeten voorkomen op de ledenlijst van deze clubs, die berust op het Nationaal Secretariaat.
Een club kan bestaan uit effectieve en toegetreden leden.
Men kan slechts effectief lid en/of bestuurslid zijn in één club (dezelfde). Toegetreden lid kan
men worden in een onbeperkt aantal clubs. De aansluiting van de leden wordt hernieuwd bij
aanvang van het kalenderjaar (1 januari).
De aanvraag om lid te worden van een club dient mondelings of schriftelijk te geschieden. (te
voorzien in huishoudelijk reglement van de club).
Het staat een club vrij een verzoek tot aansluiting van een kandidaat lid te weigeren, deze
weigering dient gemotiveerd te worden.
Elke club is ALTIJD verantwoordelijk voor de leden die zij opnemen in hun midden. Alle
aangesloten effectieve leden dienen op het Nationaal Secretariaat kenbaar te zijn.
VERPLICHTINGEN.
Het lid dient al de reglementen en bepalingen en Statuten van de club en het N.V.B.K. te
eerbiedigen en na te leven. Statuten en Huishoudelijke Reglementen kan men bekomen op het
Nationaal secretariaat van het N.V.B.K. Een lid dat een hond voorstelt, dient dit te doen
gedurende het ganse kalenderjaar onder de naam van de club, waarbij hij bij aanvang van het jaar
aansluit. Een lid niet voorkomende op de ledenlijsten in het bezit van het Nationaal Secretariaat
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van het N.V.B.K. kan geen hond voorstellen of een taak uitvoeren op het terrein tijdens officiële
manifestaties van het NVBK. Zo een lid zijn hond verkoopt tijdens het aangevangen seizoen,
maar hem zelf blijft voorstellen, verandert de hond van eigenaar en speelt voor de club waartoe
het nieuwe lid behoort. Indien men zich inschrijft voor deelname aan een wedstrijd en niet
deelneemt, zonder wettige reden, kan binnen de twee weken een boete voor “onwettige
afwezigheid” opgelegd worden van 15.00 euro voor administratie. Onwettig afwezig is hij of zij
die geen officieel attest binnen de twee weken, uit eigen beweging, bezorgt aan het Nationaal
secretariaat of dag zelf aan keurders van dienst.
RECHTEN:
(op te nemen in Huishoudelijke Reglementen van de club).
Elk lid dat voldaan heeft aan zijn lidgeld heeft altijd het recht, gebruik te maken van al het
materiaal en het terrein van de club, alsook beroep te doen op de aanvalsman, om zijn hond af te
richten.
Het voorstellen van een hond van een ander lid is toegelaten. De hond blijft echter eigendom
van het oorspronkelijk lid en komt uit voor die zijn club. De eigenaar en het lid dat de hond
voorstelt dienen beiden in het bezit te zijn van een BA Verzekering ( dus 2 kaartjes in het IB
boekje) en ook dienen zij beiden in het bezit te zijn van een lidkaart NVBK. Elk aangesloten lid
heeft het recht zich te verdedigen tegen maatregelen of sancties die door zijn club ten zijnen
opzichte genomen worden (zie tuchtregeling bij N.V.B.K.).
VERANDEREN VAN CLUB:
Het lid moet in orde zijn tegenover de scheidende club met bijdragen en eventuele bezittingen
van de club terug overmaken. De club waarbij het lid wenst aan te sluiten, dient bij de club
waaruit het scheidt, schriftelijk navraag te doen naar eventuele bezwaren. Die bezwaren moeten
ook schriftelijk overgemaakt worden, om latere betwistingen te vermijden, binnen de maand.
Indien het lid wordt aangenomen dient het Provinciaal Verbond verwittigd, welk achteraf het
Nationaal secretariaat op de hoogte brengt.
UITSLUITING:
(op te nemen in Huishoudelijke Reglementen van de club).
De definitieve uitsluiting van een lid van een club, door de club, is afhankelijk van het intern
reglement of eventuele statuten van deze club.
VERHAAL TEGEN OPGELEGDE SANCTIES:
Zie tuchtregeling bij N.V.B.K.

CLUBS.
AANSLUITING:
Een club, die pak- of bijtwerk wil beoefenen, en die wenst aan te sluiten bij het N.V.B..K. dient
haar aanvraag in langs het Provinciaal Verbond waarin ze gevestigd is. Kan dus niet individueel
aansluiten. Moet lid zijn van een Provinciaal Verbond dat aanvaard is door de Raad van bestuur
van het N.V.B.K. Clubs die andere disciplines beoefenen doen hun aanvraag via nationaal
secretariaat die dit voorlegt aan de raad van bestuur.
Bij de aanvraag dienen volgende formulieren gevoegd te zijn in 2 exemplaren, waarvan één voor
het Provinciaal Verbond en/of één voor het N.V.B.K.
A. Een afschrift van de stichting, waarop dient vermeld:
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Naam van de club, zetel en ligging van het terrein.
B. Een kopij van de clubreglementen ( mogen niet strijdig zijn met de Statuten van het N.V.B.K.
en/of van het Provinciaal Verbond).
C. Namen van de bestuursleden met adres.
D. Adres waar het secretariaat van de club gevestigd is.
E. Lijst der aangesloten leden met volledig adres en telefoonnummer en eventueel emailadres.
De goedkeuring van de aansluiting wordt door het Provinciaal Verbond voorgedragen aan de bij
het Provinciaal Verbond aangesloten clubs. Bij aanvaarding stuurt het Provinciaal Verbond de
aanvraag en alle gegevens, binnen de maand, naar het N.V.B.K.. Definitieve aanvaarding wordt
dan bekrachtigd op Statutaire vergadering.
Zo een Provinciaal Verbond weigert een club te aanvaarden, kan deze haar aanvraag rechtstreeks
indienen bij de Raad van Bestuur. Deze onderzoekt de opneming en beslist, zonder dat de
bestuurders van het negatief staand Provinciaal Verbond mogen mede stemmen.
Het negatief staande Provinciaal Verbond wordt aanzien als een partij en mag daarom zijn
uiteenzetting doen evenals de afgewezen partij.
Na verhoor zullen beide partijen de vergadering verlaten zodat de stemming kan geschieden.
Op de eerstvolgende vergadering van de Raad van bestuur wordt de aanvraag behandeld.
Zodra de club door een Provinciaal Verbond is aanvaard en de raad van Bestuur zijn
goedkeuring gegeven heeft, kan de club zijn activiteiten starten. Een lidkaart van het N.V.B.K
zal bij aanvaarding afgeleverd worden die dient opgehangen te worden in het lokaal. De
bijdragen voor lidmaatschap wordt bepaald door de raad van bestuur (zie statuten). In deze som
is inbegrepen eventuele uitgave van hondenmagazines, 10 sportkalenders en lidkaarten voor de
leden. Dit bedrag dient jaarlijks betaald aan hun Provincie (samen met de Provinciale bijdrage)
die de zaak afhandelt met het NVBK of clubs zonder pakwerk, rechtstreeks met het NVBK.
Wanneer een club meer dan 10 hondenmagazines en- of sportkalenders nodig heeft betaald men
de aanvullende hondenmagazines en- of sportkalenders bij volgens de tarieven van het NVBK.
Na aansluiting, van een club voor pakwerk, zal nazicht gebeuren van het terrein en
springtoestellen door de keurdercommissie, voor er een wedstrijd kan ingericht worden. Kosten
worden bepaald door de Raad van bestuur.
ONTBINDING:
(op te nemen in het huishoudelijk reglement van de club).
Een club kan niet ontbonden worden zolang er drie (3) leden overblijven. Het staat de clubs vrij
in hun Statuten of Reglementen te voorzien wat de bestemming zal zijn van hun bezittingen bij
een eventuele ontbinding. anders worden al haar bezittingen overgedragen aan het N.B.V.K., dat
ze zal overmaken aan een liefdadig werk. De bezittingen mogen in geen geval verdeeld worden
onder de resterende leden. Clubs met eventuele schulden die ontbinden: het N.V.B.K. kan ten
alle tijde de liquidatie aanvaarden of weigeren (Burgerlijk Wetboek).
Waarschuwing clubs zonder rechtspersoonlijkheid: 1) Deze kunnen geen titularis zijn van
eigendomsrechten. 2) Alle leden van deze clubs zijn met hun persoonlijk vermogen aansprakelijk
voor de schulden van de club.
VERPLICHTINGEN:
(op te nemen in het huishoudelijk reglement van de club).
Op te nemen in het Huishoudelijk Reglement van de Club, tenzij anders beslist door de Raad van
Bestuur.
- De in het Huishoudelijk Reglement van het N.V.B.K. als op te nemen teksten vermelde punten
inlassen in het Huishoudelijk Reglement van de club.
- Ieder jaar wordt door het Nationaal Secretariaat de datum bepaalt waarop de hierna volgende
gegevens dienen overgemaakt aan de Provinciale Secretarissen:
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A. De namen en adressen van het bestuur en werkende leden.
B. Een inlichtingsformulier met vermelding van de namen en adressen van de Voorzitter,
Secretaris, en aanvalsmannen, de trainingsdagen en uren en de namen van de bij de club
aangesloten keurders in ring- tentoonstelling en gezelschapshonden, de namen en adressen van
de nestcontroleurs.
C. Een inlichtingsformulier betreffend gediplomeerde aanvalsmannen.
D. Een inlichtingsformulier betreffende niet gediplomeerde aanvalsmannen.
E. De club zal de verantwoordelijkheid dragen en er op toezien dat de leden die een hond
voorstellen beschikken over de nodige verzekeringpapieren.
De waarborg van dergelijke verzekering moet minimum beschikken over:
Lichamelijk letsel :
495.787 Euro
Zaakschade
:
49.579 Euro
Het verzekeringsbewijs dat in ieder werkboekje (IB boekje) dient aanwezig te zijn moet tevens
de vermelding dragen van de periode waarover het gaat (bv. 01.01.12 tot 31.12.12). Het dient
ook de stempel en handtekening van de verzekeringsmakelaar te dragen.
F. De club zal er zorg voor dragen dat de aanvalsmannen (gediplomeerde of niet gediplomeerde)
voorkomende op hun ledenlijst beschikken over een persoonlijke sportongevallen verzekering
aanvalsman.
STEMGERECHTIGDE LEDEN, BESTUUR, STATUTAIRE VERGADERING VAN EEN
CLUB.
Het NVBK dringt er op aan om jaarlijks een algemene en/of statutaire vergadering in een club
uit te schrijven. Clubs met rechtspersoonlijkheid zijn dit wettelijk verplicht.
Daarbij dienen de volgende punten in acht genomen te worden:
1.De kandidaat-bestuurder dient minimum 3 jaar (36 maanden) ononderbroken lid zijn van de
club.
2.Maximum mag 1/3 van de bestuursleden behoren tot dezelfde familie (bloed en aanverwanten
in de 1ste graad).
3.Stemgerechtigde leden dienen:
A. Ononderbroken lid zijn van de club gedurende 2 jaar ( 24 maanden).
B. Op het ogenblik van de stemming tot de leden behoren. Clubs die niet over leden
beschikken die voldoen aan de vereisten gesteld onder punt 1 en 3 A, o.a.
- Nieuw gestichte clubs.
- Clubs die geen drie jaar bestaan of
- Clubs zonder kandidaat-bestuurders die driejaar lidmaatschap tellen kunnen de termijnen
vereist onder punt 1 en 3 A verminderen tot 2, 1 of minder dan één jaar, met dien verstande dat
steeds de voorkeur dient gegeven aan kandidaat-bestuurders die aan de vereiste drie jaar
lidmaatschap voldoen.
5.Het bestuur bestaat minstens uit: één Voorzitter, één Secretaris, één Penningmeester en
eventuele raadsleden (drie minimum) .
OPNEMEN VAN NIEUWE LEDEN.
Het bestuur mag kandidaat-leden opnemen. Gewezen leden die terug aansluiten worden als
nieuwe kandidaat-leden beschouwd.
Het bestuur moet de kandidaat-leden voordragen op de eerstvolgende Algemene Vergadering.
Het is de Algemene Vergadering die over de definitieve opname van deze leden beslist.
De jaarlijkse bijdrage van het Provinciaal Verbond en/of het N.V.B.K. dienen gestort te worden
aan de Provincie en/of het NVBK zoals ieder jaar voorgeschreven zal worden door het
Nationaal Secretariaat.
Clubs die zich niet houden aan die verplichtingen lopen gevaar geen wedstrijden,
tentoonstellingen, wedstrijden voor gezelschapshonden of globalring te mogen inrichten.
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CLUBAFGEVAARDIGDEN OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN HET
PROVINCIAAL VERBOND.
Worden aangeduid door de clubs onder haar leden die haar volste vertrouwen genieten en
daardoor ook het recht hebben beslissingen te nemen namens de club. Ze wonen de
vergaderingen van het Provinciaal Verbond bij en hebben tot plicht bij te dragen tot de uitbouw
van de hondensport, voorstellen te bespreken en de verzuchtingen van hun of andere clubs te
helpen oplossen.
Gewoonlijk twee (2) per club, waarvan één met stemrecht.
Terloops mag vermeld dat alle leden in principe de Algemene Vergaderingen van het
Provinciaal Verbond mogen bijwonen, echter zonder zich in de debatten te mengen en zonder
stemrecht en voorkomend op de ledenlijst van hun club.
UITSLUITING VAN EEN CLUB:
De uitsluiting van een club kan met onmiddellijke ingang door de Raad van bestuur gebeuren zo
zij dit nodig acht voor de verdere goede werking van het N.V.B.K. Op de eerstvolgende
Statutaire Algemene Vergadering moet de vergadering deze uitsluiting bevestigen of
opschorten, indien dit een club betreft met rechtspersoonlijkheid.
De definitieve uitsluiting van een club met rechtspersoonlijkheid, kan slechts uitgesproken
worden door een Statutaire Algemene Vergadering en met meerderheid van twee derden van de
aanwezige en/of vertegenwoordigde stemmen.
ONTSLAG:
Door vrijwillig ontslag op basis van een schrijven gericht aan de raad van bestuur.
Door uitsluiting van het lid.
Door het niet betalen van de bijdrage door de club binnen de dertig dagen na een aanmaning
hieromtrent;
Door ontbinding van de club;
Door vrijwillig ontslag van de club uit het provinciaal verbond of het NVBK.

VERHAAL TEGEN SANCTIES OPGELEGD DOOR HET PROVINCIAAL VERBOND OF
RAAD VAN BESTUUR VAN HET NVBK.
(zie tuchtregeling N.V.B.K)

PROVINCIALE VERBONDEN
AANSLUITING:
Er kan slechts één PROVINCIAAL verbond per Provincie erkend worden. Het groepeert alle
clubs aangesloten bij het N.V.B.K. die het ringprogramma beoefenen en gelegen in zijn
Provincie. Die clubs erkennen en onderschrijven de Reglementen en Statuten van het N.V.B.K.
en de Reglementen van het Provinciaal Verbond.
Het Provinciaal Verbond moet de clubs ertoe aanzetten zich in te laten met de onder art.3 van de
Statuten van het N.V.B.K. vermelde doelstellingen. Het moet de betrachting zijn alle takken in
alle clubs te bedrijven. Een club gelegen in een bepaalde Provincie, maar te ver verwijderd van
de zetel van het Provinciaal Verbond van die Provincie, kan mits akkoord van beide Provinciale
Besturen, aansluiten bij het dichts bijzijnde Provinciaal Verbond. Het Provinciaal Verbond
waakt erop dat de aangesloten clubs steeds voor 2/3 bestaan uit clubs die actief de onder
3.par.a.vermelde doelstellingen beoefenen. Actief beoefenen houdt in: het toepassen van het
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model ringprogramma art.3.par.b op de wekelijkse oefendagen, liefst aangevuld met de
inrichting van wedstrijden in ring opgenomen in de “SPORTKALENDER “
PROVINCIALE VERGADERINGEN
Worden bijgewoond door de afgevaardigden van de clubs.
Stellen de Sportkalender van hun Provincie op, samen in gemeenschappelijk overleg.
Kiezen in hun midden een bestuur en duiden kandidaten aan om dit te vormen. Verder de taken
zoals uiteengezet onder “CLUBAFGEVAARDIGDEN “.
HET BESTUUR VAN HET PROVINCIAAL VERBOND.
De afgevaardigden kiezen in hun midden een bestuur of duiden kandidaten aan om dit te
vormen. Deze dienen gekozen te zijn, de goedkeuring en het vertrouwen te genieten van de
Algemene Vergadering van het Provinciaal Verbond en worden daar verkozen bij eenvoudige
meerderheid. Niemand kan dus als Provinciaal Bestuurslid worden aangeduid zonder door de
Algemene Vergadering verkozen te zijn, tenzij in een vervanging dient voorzien.
Aanduiden vervanger.
De kans dient gegeven aan kandidaten die op de vorige verkiezing afvielen.
Ieder lid van een Provinciaal Bestuur moet tevens lid zijn van een club (binnen zijn Provincie)
aangesloten bij het N.V.B.K. en in het bezit zijn van een lidkaart NVBK.

DAGELIJKS BESTUUR VAN HET PROVINCIAAL VERBOND.
De verkozen leden duiden in hun midden het Dagelijks Bestuur aan, o.a. de Voorzitter,
Ondervoorzitter, Secretaris, Penningmeester en andere posten die noodzakelijk blijken.
VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR VAN HET PROVINCIAAL VERBOND.
Het bestuur van het Provinciaal Verbond zal op geregelde tijdstippen vergaderingen beleggen
om de nodige maatregelen te treffen die de sport in de Provincie aanbelangen. Daarop dienen de
voorstellen van clubs en de leden te worden onderzocht en beoordeeld. De beslissing zal ter
sprake gebracht worden op de Algemene Vergadering. Het is deze die de beslissing genomen
door het Bestuur, met weerslag op Nationaal vlak, moet goedkeuren of wijzigen, vooraleer het
Provinciaal Bestuur het recht heeft deze over te maken aan de Raad van Bestuur van het
N.V.B.K. om ze daar ter bespreking voor te dragen.
AFGEVAARDIGDE BESTUURDERS
Elk Provinciaal Verbond heeft recht op 3 afgevaardigden. Ze worden voorgedragen door de
besturen van de Provincies. De voorgedragen personen moeten niet noodzakelijk Provinciaal
bestuurslid zijn maar moeten wel aangesloten zijn bij een club in hun provincie en tot de leden
behoren die 5 jaar actief zijn in de ringsport bij het N.V.B.K. Elke bestuurder dient uitgenodigd
te worden voor alle Provinciale vergaderingen in zijn Provincie. De aanstelling als lid van de
Raad van bestuur, de afzetting als lid van de Raad van Bestuur gebeurt door “De Algemene
Statutaire vergadering der clubs”. Bij het wegvallen van een lid van de Raad van bestuur kan de
vervanging gebeuren na aanstelling door de Algemene Statutaire Vergadering.
ZELFSTANDIGHEID.
Elk Provinciaal Verbond is zelfstandig en hangt niet af van andere Provinciale verbonden. Het
mag zich niet inlaten met zaken van een ander Provinciaal Verbond hetzij het daarom door een
hogere instantie verzocht wordt. Elk Provinciaal Verbond moet trachten, wat het beheer betreft,
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gelijke tred te houden met de andere Provinciale Verbonden en is verplicht de Reglementen en
de Statuten van het N.V.B.K. na te leven.
VERHAAL TEGEN SANCTIES OPGELEGD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
(zie tuchtregeling NVBK).
RAAD VAN BESTUUR.
BEPALING.
De Raad van Bestuur, is na de statutaire algemene vergadering , de hoogste instantie van het
Nationaal Verbond van Belgische Kynologen.
ALGEMENE VERGADERING.
Hoofdstuk IV Staatsblad van 18 november 1971 blz. 3806-3807 art.19.
De effectieve leden van het Verbond (clubs) komen jaarlijks in de Algemene Statutaire
vergadering bijeen in de eerste trimester van het jaar, hetzij in de maatschappelijke zetel; hetzij
in elke andere, door de Raad van Bestuur aangewezen plaats.
Afdracht club waar de vergadering plaats heeft : 12.50 euro.
AFGEVAARDIGDEN VAN DE CLUBS OP DE ALGEMENE VERGADERING.
Twee (2) leden door de club met rechtspersoonlijkheid aan te duiden en voorkomende op de
ledenlijst van de club kunnen aan de besprekingen, van de statutaire algemene vergadering,
deelnemen en één geniet stemrecht.
Clubs zonder rechtspersoonlijkheid mogen eveneens twee leden aanduiden, voorkomend op hun
ledenlijst, welk kunnen deelnemen aan de besprekingen van de algemene vergadering, doch deze
kunnen niet statutair stemmen.
Alle clubs worden schriftelijk uitgenodigd tot het bijwonen der Statutaire Algemene
Vergadering. Op het bijvoegsel van deze uitnodiging moeten ze de namen van de twee
afgevaardigden vermelden, of volmacht meegeven aan een lid van de Raad van Bestuur van hun
Provincie die deze volmachten voor aanvang van de vergadering zal melden aan de Nationale
Secretaris. De volmacht moet de punten vermelden waarover de bestuurder zal kunnen stemmen
in plaats van de volmachtgevende club. Volmachten niet opgesteld zoals vermeld zijn ongeldig.
De afwezige clubs dienen zich te gedragen naar de beslissingen die op de vergadering worden
getroffen. In principe mag de Statutaire Algemene Vergadering van het N.V.B.K. bijgewoond
worden door alle leden van de aangesloten clubs voorkomende op de ledenlijst in het bezit van
het Nationaal Secretariaat, echter zonder dat ze zich in de debatten mogen mengen, noch
medestemmen.

GROEPERINGEN.
Hoofdstuk 6 “Wijziging van de standregels, ontbinding” van de Statuten vermeldt dat het
N.V.B.K. verschillende groeperingen heeft. Al de vernoemde groeperingen, die opgericht
werden of worden in de schoot van het N.V.B.K. kunnen niet, zonder de goedkeuring van de
Raad van Bestuur, afzonderlijk handelen. Er is slechts één NATIONAAL VERBOND VAN
BELGISCHE KYNOLOGEN V.Z.W. met één Raad van Bestuur, die de zaken behartigd van het
ganse N.V.B.K.(erkende afkorting voor het Nationaal Verbond van Belgische Kynologen).
Het N.V.B.K. heeft slechts één kas en zij beheert de gelden van het N.V.B.K. voor de
Provinciale Verbonden, geldt hetzelfde. De clubs, groeperingen of Provinciale Verbonden die
het N.V.B.K. verlaten, kunnen nooit aanspraak maken op enig bezit van het N.V.B.K. De clubs,
die het Provinciaal Verbond verlaten kunnen evenmin aanspraak maken op de bezittingen van
het Provinciaal Verbond.
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WERKGROEPEN IN DE SCHOOT VAN HET N.V.B.K.
A. Het dagelijks bestuur. Zie Statuten
B. Het Nationaal Secretariaat.
De leden van de Raad van Bestuur houden toezicht op de goede werking van het Nationaal
Secretariaat. Medewerkers of leden van de Raad van Bestuur houden zich vooral bezig met de
administratie van het N.V.B.K. wat vooral inhoudt: het boeken van de ontvangsten, het manen
van achterstallige betalingen, het sorteren van de briefwisseling, het opmaken van IB- boekjes,
de relaties onderhouden met verzekeringen. Verder het klasseren van inlichtingsformulieren van
de clubs, de extra aanvragen voor Hondenmagazine en Sportkalenders. Aanvragen voor
stambomen, dek- en geboorteaangiften alsmede de bewijzen dat de verschuldigde bedragen
gestort zijn, worden overgemaakt aan de persoon belast met het opmaken van de stambomen.
Eveneens houden zij toezicht op het verloop van officiële manifestaties door hun leden
ingericht.
C. De keurders.
Hun rechten, verplichtingen en bevoegdheden zijn vastgelegd in een brochure “ STATUTEN
DER KEURDERS, PROGRAMMA IN RING “. Hoofdstuk VI van die brochure bepaalt de
bevoegdheden van de keurdercommissie. Hoofdstuk VI paragraaf 8, punt d, vermeldt dat alle
wijzigingen aan het ringprogramma moeten voorgelegd worden aan de raad van Bestuur.
Hoofdstuk VI paragraaf 12 luidt:” De Keurdervergaderingen alsmede de vergaderingen van de
Keurdercommissie zijn ten alle tijde verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur..
Enkel na goedkeuring van de Raad van Bestuur aangaande hun beslissing i.v.m. wijzigingen aan
het ringprogramma kan deze wijziging effectief uitgevoerd worden.
D. De aanvalsmannen.
Hun rechten, verplichtingen en bevoegdheden werden vastgelegd in een brochure “ STATUTEN
EN NATIONALE WERKWIJZE VOOR AANVALSMANNEN “ Hierin is sprake van Lokale
en Nationale Commissies.
E. De stamboomcommissie.
- De commissie is opgericht onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur..
- Om lid te worden van deze commissie dient men:
a. de nodige kynologie te bezitten, gestaafd door een af te leggen examen, waarna een
legitimatiebewijs N.V.B.K. zal afgeleverd worden.
b. een praktische kynologische ervaring te bezitten.
c. bereid zijn de vergaderingen bij te wonen, 3 maal afwezig kan een schorsing teweeg brengen.
- Deze wordt samengesteld uit leden van verschillende aangesloten Provincies en/of disciplines
en wordt geleid door een bestuur gekozen in eigen schoot, waarvan minstens één bestuurslid
eveneens lid van de Raad van Bestuur dient te zijn.
- Deze commissie heeft tot taak een nauwkeurige controle uit te voeren bij alle fokkers en
kwekers.
- Alle geboorteaangiften moeten binnen een vastgestelde termijn nagezien en gecontroleerd
worden, waarvan de nodige formaliteiten aan het Nationaal Secretariaat moeten overgemaakt
worden.
- Om stambomen te bekomen is het verplicht om een erkend controleur van het N.V.B.K. de
honden te laten controleren.
- Om stambomen te bekomen moeten alle honden gechipt of getatoeëerd zijn. Ook de ouders
dienen een tatoeage of chip te hebben. Deze registratienummers dienen vermeld op de stamboom
Deze registratienummers moeten op naam van de eigenaars staan bij het BVIRH.
- Aanpassingen in de Belgische wetgeving zullen eveneens door het NVBK overgenomen en
uitgevoerd worden.
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- Alle stambomen die aan betreffende honden overgemaakt worden krijgen een nummer
toegekend en worden op het Nationaal Secretariaat geregistreerd.
- Alle overige aangesloten honden, voor ringwerk, dienen in het bezit te zijn van een stamboom
waarvan de betreffende nummers ook op het Identiteitsboekje samen met een foto worden
geplaatst en geregistreerd.
- De stamboom moet steeds betreffende hond vergezellen, bij verkoop of verhandeling dient de
naam van de nieuwe eigenaar op deze stamboom en in het IB boekje aangebracht. Dit kan enkel
gebeuren door het Nationaal Secretariaat van het N.V.B.K.
De naam van de nieuwe eigenaar moet ook opgenomen zijn bij het BVIRH.
- Stambomen van overleden honden dienen overgemaakt te worden aan het Nationaal
Secretariaat waarna ze na de nodige formaliteiten terug overgemaakt zullen worden aan de
rechtmatige eigenaar.
- Ieder nestcontroleur kan ten alle tijden door het Bestuur ter verantwoording ontboden worden
en bij bepaalde tekortkomingen naar de Raad van Bestuur verwezen worden.
- Een nestcontroleur ( lid v/d commissie) die zich vergrijpt aan oneerlijke praktijken, zijnde
valse controles, onjuiste gegevens invullen en dergelijke, wordt onmiddellijk geschorst en zal
zich moeten verantwoorden bij het bestuur en/of de Raad van Bestuur welke de nodige
tuchtmaatregelen zal uitspreken:
- Vrijwillig ontslag nemen gebeurt door middel van een formeel schrijven gericht aan de
voorzitter van deze commissie.
Tuchtmaatregelen:
Ieder klacht zal grondig onderzocht worden door de stambomencommissie en gestraft worden
naar gelang van de zwaarte der feiten.
a- beperkte of tijdelijke schorsing
b- levenslange schorsing als controleur
c- levenslange schorsing van alle kynologische activiteiten
d- bij zware vergrijpen kan eventueel overgegaan worden naar gerechtelijke procedure
- Alle activiteiten van deze commissie worden ten alle tijden in samenspraak met de Raad van
Bestuur aangepast en eventueel verbetert.
Tuchtmaatregelen Fokker
De fokker ( Zowel de eigenaar van de teef als deze van de reu) die zich schuldig maken aan
onrechtmatige praktijken, kunnen na onderzoek en verhoor gestraft worden.
a - tijdelijke schorsing van 6 maand tot een jaar ( om te fokken bij het NVBK)
b – levenslange schorsing tot fokken bij het NVBK.
Opgepast: Het is hier wel de persoon die geschorst word en niet de hond waarmee de feiten
zouden gepleegd zijn. Beroep is steeds mogelijk bij de Raad van Bestuur.
Bij klacht, vaststelling en/of vermoeden van onjuiste gegevens en/of lichamelijke letsels of
afwijkingen bij honden, kan door het NVBK bepaalde onderzoeken verplicht worden opgelegd,
alvorens stambomen af te leveren. Deze onderzoeken dienen te worden uitgevoerd door officiële
instanties of dierenartsen.
F. Tentoonstelling:
De Algemene reglementen werden opgenomen in een brochure. Jaarlijks wordt een Algemene
vergadering gehouden, waarop alle bij het N.V.B.K. aangesloten clubs, die interesse hebben,
worden uitgenodigd. De clubs die wensen een Tentoonstelling in te richten in de loop van het
kalenderjaar stellen daar de Sportkalender samen. Het bestuur bestaat uit een secretaris
voorgesteld door het DB en goed te keuren door de Raad van Bestuur, aangevuld met alle
keurders van tentoonstelling en enkele medewerkers, die mede het secretariaat op
tentoonstellingen verzekeren. Het voorzitterschap tentoonstelling wordt waargenomen, door een
door het DB voorgedragen en door de Raad van Bestuur aanvaarde persoon.
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Taken van het bestuur.
Bijhouden van een database van alle regelmatige deelnemers aan Tentoonstellingen van het
N.V.B.K., aankoop van bekers en medailles (stock ervan bijhouden) Bijhouden van bepaalde
meldingen: nodig voor het aanduiden van Nationale Schoonheidskampioenen (zie Algemene
Reglementen Tentoonstelling ).
Het secretariaat waarnemen op tentoonstellingen.
Opgemerkt dient te worden dat de clubs die menen in staat te zijn om zelf het secretariaat uit te
voeren van de door hen in te richten tentoonstellingen het mogen doen.
Per ingeschreven hond dienen:
- Vermelden in de database.
- Nummer toekennen.
- Nodige info nazien zoals identificatie en dergelijke.
Opstellen en drukken cataloog van de tentoonstelling.
Eventueel wordt een vergadering van het Bestuur Tentoonstelling gehouden met afgevaardigden
van de inrichtende club op de tweede vrijdag die aan de Tentoonstelling vooraf gaat. Aan de
hand van de op dat ogenblik binnengekomen inschrijvingen wordt de cataloog samengesteld.
Latere inschrijvingen komen niet meer in de cataloog. De Keurders worden aangeduid en hun
namen vermeld op de cataloog. Voorrang zal verleend worden aan Keurders van het N.V.B.K.
G.Fok:
Bij middel van de op het Nationaal Secretariaat binnengekomen dek- en geboorteaangiften,
aanvragen voor stambomen en de originele stambomen der moederdieren en van een duplicaat
van de stambomen van de vaderdieren en tevens de bewijzen van tatoeage of chip, worden de
stambomen opgemaakt, voor zover de betalingen gebeurd zijn. Indien iets ontbreekt, de
betrokkenen verwittigen.
Verandering van eigenaar optekenen op de stamboom.
Kennelnamen uitreiken.
H. Hondenmagazine:
Bij een eventuele uitgave, de nummers laten drukken en verzenden. Kleine aankondigingen
dienen vergoed. (bedrag vast te stellen door de Raad van Bestuur en vermeld op prijslijst)
I. Financiële verrichtingen:
Moeten gebeuren langs BPO BE13 0000 9990 4239 of de rekening KBC BE51 4198 0152 4162
Enkel één bediende op het Nationaal Secretariaat beschikt over een kas (beperkt bedrag).
De Nationale Penningmeester is verantwoordelijk voor het boeken.
Samen met de Nationale Secretaris heeft hij het maatschappelijk handteken. De Nationale
Voorzitter heeft de reserve handtekening.
Ieder jaar wordt de Penningmeester ontlast door het nazicht van de boeken en de opgestelde
balans door een beëdigd boekhouder.
ZEER BELANGRIJK:
Alle wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement zullen verschijnen via onze sociale media of
aan de aangesloten clubs overgemaakt worden per elektronisch schrijven.

TUCHTREGELING BIJ HET N.V.B.K.
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Een klacht neerleggen, tegen een lid of aangesloten lid bij een club van het verbond ongeacht de
feiten, moet schriftelijk gebeuren bij het nationaal secretariaat NVBK en moet gestaafd worden
door een betaling (zie prijslijst NVBK) uiterlijk binnen de tien kalenderdagen. Let wel:
schriftelijk is per brief, fax of email. Niet per aangetekend schrijven.
AARD VAN HET VERGRIJP:
A. Alle kwesties van technische aard worden behandeld door de bevoegde organen:
Keurdercommissie,
Korps voor aanvalsmannen,
Stambomencommissie, Bestuur
Tentoonstelling het Bestuur voor Gezelschapshonden en andere. Zij bepalen de sancties en
spreken ze uit.
B. Sancties voor niet technische vergrijpen kunnen uitgesproken worden door het Clubbestuur,
commissie, het Provinciaal Bestuur of de Raad van Bestuur van het N.V.B.K.
C. Elk Provinciaal bestuur is gemachtigd geschillen, die zich voordoen in zijn Provincie, te
beoordelen en er te trachten een oplossing voor te zoeken.
D. Alle geschillen dienen altijd onderzocht na oproeping van de betrokken partijen.
E. Een lid van het N.V.B.K. of een club aangesloten bij het NVBK die een procedure opstart via
de Burgerlijke Rechtbank ( Kortgeding of zaak Ten gronde) schorst zichzelf in alle functies
(bestuurlijke, actieve en als spelend lid met een hond) tot de zaak definitief is, dus ook de
termijnen van beroep via de Burgerlijke Rechtbank. Deze persoon of club kan nooit aanspraak
maken op enige vergoeding voor opgelopen schade door deze schorsing.
F. Een persoon gestraft met schorsing, ondergaat deze schorsing alleen in de taak waarin hij
schuldig bevonden is (bv. een keurder die een fout begaat als keurder zal niet gestraft worden
als speler met een hond.
G. Het dagelijks bestuur is bevoegd om onmiddellijke maatregelen te nemen tegen leden die het
verbond schade kunnen toebrengen op gelijk welk vlak. Voorlopige sancties kunnen genomen
worden tot behandeling door betrokken commissie.
TE VOLGEN WERKWIJZE:
A. De aanklacht dient schriftelijk, fax of e-mail overgemaakt aan de aangeklaagde en moet het
feitenrelaas of nauwkeurige bevindingen, geschikt om als beoordelingsgrond te dienen, bevatten.
Per schrijven , fax of e-mail minimum 10 dagen voor de hoorzitting.
B. De aangeklaagde die zich in rechte mag laten bijstaan door een ander persoon naar zijn keuze,
dient gehoord. (Persoon die hem bijstaat moet op voorhand bekent gemaakt worden per gewoon
schrijven aan het secretariaat van het NVBK.).
C. Voor de verdediging mag geen beroep gedaan worden op personen van de Raad van Bestuur
of Provinciale bestuurders, die zouden kunnen geroepen zijn om zelf rechter te spelen.
D. De aangeklaagde heeft een eerste maal het recht om uitstel te vragen voor het behandelen van
zijn zaak, per schrijven, fax of e-mail minimum 7 dagen voor de hoorzitting met opgave van de
reden van aanvraag voor uitstel.
Hij kan nog een tweede maal om uitstel verzoeken per brief, fax of e-mail maar dan wordt het
toestaan ervan aan de appreciatie van de Voorzitter overgelaten; dit tweede verzoek moet ook
met redenen gestaafd worden. Eveneens 7 dagen op voorhand
Komt de aangeklaagde dan nog niet op, wordt de zaak behandeld met de stukken van het dossier
die aanwezig zijn. Indien beklaagde niet komt opdagen, zonder verwittiging, kan men bij verstek
een sanctie opleggen.
E. Na de verslaggever en de partijen gehoord te hebben wordt de sanctie uitgesproken bij
eenvoudige meerderheid.
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F. De uitspraak zal zo vlug mogelijk door betrokken commissie schriftelijk overgemaakt worden
aan beklaagde binnen de 15 werkdagen.
G. Aanklachten tegen personen behorend tot de Raad van Bestuur, zijnde in functie van
bestuurder, kunnen slechts behandeld worden door de Raad van Bestuur.
H. Bij het bepalen van een tegen een Bestuurder uit te spreken sanctie zullen de bestuurders
afgevaardigd door het Provinciaal Verbond waartoe de beklaagde behoort zich onthouden.
I. Wanneer een Provinciaal Verbond een geschil heeft met de Raad van Bestuur moeten de
afgevaardigden van de andere Provincies de zaak behandelen; Het betrokken Provinciaal
Verbond zal gehoord worden.
J. Een aanklager kan nooit mede de straf bepalen. Deze aanklager kan wel als getuige of ten titel
van inlichting gehoord worden.
K. Bij elk geschil is de voertaal deze waar de zetel van de organisatie gelegen is. Elk heeft het
recht zijn eigen taal te spreken of zich te laten bijstaan door een zelf gekozen vertaler. De naam
van deze moet op voorhand kenbaar gemaakt worden.
WRAKING:
A. De aangeklaagde heeft het recht zekere Provinciale Bestuurders of personen behorend tot de
Raad van Bestuur te wraken, indien de Voorzitter er mede instemt, doch enkel en alleen wanneer
dit op voorhand schriftelijk gemeld werd.
B. Gewraakt wordt bovendien de Provinciale Bestuurder of de persoon behorend tot de Raad van
Bestuur die naar het oordeel van de Voorzitter (Provinciaal of Nationaal) als rechter in eigen
zaak beschouwd zou kunnen worden.
BEROEP:
A. Tegen de door de Raad van Bestuur (laatste Instantie) uitgesproken straffen is geen beroep
meer mogelijk.
B. Tegen sancties uitgesproken voor technische vergrijpen kan beroep aangetekend worden bij
de Raad van Bestuur.
C. Tegen eventuele sancties voor niet-technische vergrijpen, uitgesproken door commissies, kan
beroep aangetekend worden bij het Provinciaal Bestuur en in laatste instantie bij de Raad van
Bestuur.
D. De hogere instantie dient rekening te houden met de argumenten en de bepaling van de
sancties van de vorige uitspraak.
E. Het beroep houdt in dat de sanctie kan kwijtgescholden worden, verminderd of verzwaard
door de Raad van Bestuur of door bijkomende argumenten aangebracht door de aanklager of
betrokkenen zelf.
F. In beroep gaan houdt in dat uitgesproken straffen onder voorbehoud geplaatst worden tot
behandeling in vergadering van een hogere instantie.
TE VOLGEN WERKWIJZE:
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A. Het beroep moet gebeuren binnen de tien werkdagen na de schriftelijke kennisgeving die
volgt op de uitspraak en moet voorzien zijn van de nodige bewijzen die het beroep
verantwoorden, per schrijven, fax of e-mail
B. Voor het beroep aangetekend bij de Raad van Bestuur:
1. Het schrijven, fax of e-mail dient verzonden aan het N.V.B.K .
2. Elk beroep dient gepaard met een storting van een bedrag bepaald door de Raad van Bestuur
en vermeld op de prijslijst NVBK. Steeds verschuldigd voor klacht bij Stamboomcommissie,
Keurdercommissie, Korps voor Aanvalsmannen, Bestuur Tentoonstelling,
Bestuur
Gezelschapshonden of Raad van Bestuur.
3. Wordt de aangeklaagde in het gelijk gesteld, bekomt hij de waarborg terug.
4. Bij ongelijk komt de waarborg in de kas van het N.V.B.K.
STUREN VAN AFVAARDIGING:
Indien door de Raad van Bestuur wordt beslist, een afvaardiging te zenden voor het oplossen van
een conflict in de schoot van een Club of een Provinciaal verbond worden de verplaatsingskosten
van de afgevaardigden bepaald door de Raad van Bestuur.
SANCTIES DIE KUNNEN UITGESPROKEN WORDEN :
STRAFFEN.
A. VERWITTIGING. Twee verwittigingen binnen een termijn van 2 jaar wordt automatisch een
blaam.
B. BLAAM. Een tweede blaam binnen een termijn van 2 jaar wordt één maand schorsing.
Periode wordt bepaald door raad van bestuur.
C. VOORWAARDELIJKE STRAF.
D. EFFECTIEVE SCHORSING
Termijn wordt bepaald door de bevoegde commissie of RvB
E. GEBRUIK VAN GEWELD IN DE BIJTOEFENINGEN.
Code A - GEBRUIK VAN GEWELD IN DE BIJTOEFENINGEN.
Indien een liefhebber zijn hond moet losmaken door deze van het kostuum te trekken of het
kostuum laten uitdoen, ook als de aanvalsman het terrein dient te verlaten om de hond te doen
lossen (fysiek geweld) wordt in het IB door de Nationale keurder van dienst de CODE A
vermeldt. Bij een tweede voorval volgt dezelfde straf. Bij een derde voorval wordt een
definitieve uitsluiting van deze hond voorzien.
De liefhebber die Code A krijgt is verplicht de clubs te verwittigen waar hij is ingeschreven met
die hond gedurende deze periode (1 maand schorsing). Zo dit niet gebeurt en hij zich toch
aanmeld om te spelen kunnen zwaardere sancties volgen.
Bij een Code A is het de hond die geschorst word. Geweld tegen proefhond met daad of woord
wordt eveneens bestraft met één maand schorsing.
F. HOND MISHANDELEN BUITEN WEDSTRIJD TERREIN.
Code B - HOND MISHANDELEN BUITEN WEDSTRIJDTERREIN.
Wanneer dit vastgesteld wordt door een Keurder of Beheerder wordt Code B (één maand
schorsing met onmiddellijke ingang) vermeld in zijn werkboekje. Deze liefhebber is ook
verplicht de clubs te verwittigen waar hij ingeschreven is gedurende die periode (1 maand
schorsing). Zo dit niet gebeurt en hij zich toch aanmeld om te spelen kunnen zwaarder sancties
volgen. Zie ook ringreglement. Bij een Code B is het de liefhebber die geschorst is
Hond laten voorstellen door een andere liefhebber kan niet gedurende de periode van schorsing.
Hond verkopen: nieuwe eigenaar mag wel spelen dan valt CODE B weg.
G. HOND MISHANDELEN OP HET WEDSTRIJD TERREIN.
Elke mishandeling van een hond heeft onmiddellijke uitsluiting voor gevolg, met minstens één
maand schorsing. De keurders zullen deze uitsluiting nauwkeurig vermelden op het
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keurdersrapport. In het IB boekje zal de Code B worden vermeld waarop een schorsing volgt van
30 kalenderdagen.
Bij een Code B is het de liefhebber die geschorst is.
Hond verkopen; nieuwe liefhebber mag wel met hond spelen.
H. CODE C
Code C - Indien een hond toevallig of door heerkracht de richting kiest van een
personeelslid op het terrein, en er gevaar dreigt dat deze persoon gebeten zou kunnen worden, is
de begeleidende liefhebber van de hond verplicht in deze gevallen zijn hond terug te roepen.
Indien hij/zij de hond niet terug roept zullen met onmiddellijke ingang de nodige sancties
getroffen worden.
De liefhebber met hond wordt onmiddellijk van het terrein verwezen en er volgt rechtstreeks met
onmiddellijke ingang één maand schorsing (dertig kalenderdagen). In zulk geval kan de
liefhebber geen aanspraak maken op zijn geldprijs. In het IB boekje zullen de keurders met
dienst een Code C noteren. Ook zullen de keurders een duidelijke toelichting noteren op het
keurdersrapport. De liefhebber die Code C krijgt is verplicht de club(s) te verwittigen waar hij is
ingeschreven dat hij niet mag spelen gedurende die periode ( 1 maand schorsing). Zo dit niet
gebeurt en zich toch aanmeldt om te spelen kunnen zwaardere sancties volgen.
Bij code C is liefhebber en hond geschorst.
I. CODE D
Code D - Gevaarlijke honden die de ringmeester, keurders of terreinpersoneel bijten zonder
reden. De liefhebber met hond wordt onmiddellijk van het terrein verwezen, hier worden de punten
op zijn wedstrijdblad en in het IB boekje herleid tot 0 punten. Ook hier kan de liefhebber geen
aanspraak maken op een geldprijs. Tevens zullen de keurders een Code D in het IB boekje
vermelden. De keurders met dienst vermelden dit duidelijk op het keurdersrapport. Bij de tweede
code D ongeacht de tijdspanne ertussen volgt een definitieve schorsing van deze hond en dit met
onmiddellijke ingang.
OPGEPAST
In alle gevallen ( code A.B.C.D.) is de liefhebber verplicht de club waarbij hij of zij
ingeschreven is, (gedurende de schorsing) in te lichten dat hij of zij niet mag deelnemen.
Indien een liefhebber geschorst is, kan deze zijn hond(en) niet laten voorstellen door iemand
anders.
J. MISHANDELING OF VERWAARLOZING ALGEMEEN
leden en/of clubs van ons verbond die zich op gelijk welke manier aan dierenmishandeling of
dierenverwaarlozing vergrijpen of toelaten worden onmiddellijk geschorst. Na verder onderzoek
kan het lidmaatschap eventueel beëindigd worden. Personen die wensen lid te worden doch door
gerechtelijke instanties reeds gesanctioneerd werden voor dierenmishandeling of
dierenverwaarlozing kunnen geen lidmaatschap bekomen. Na verjaring van opgelegde sancties
kan enkel na onderzoek een lidmaatschap aanvaard worden, dit uitsluitend via de raad van
bestuur. Zware gevallen van mishandeling of verwaarlozing zullen aan de gerechtelijke diensten
overgemaakt worden. Hondenafrichting is een sport die kan en moet, op een respectvolle en
sportieve manier, uitgevoerd worden zonder dierenleed te veroorzaken.
P.S.
Bij gelijk welke sanctie en/of uitspraak kan er eveneens een voorwaardelijke periode aan
verbonden worden. Voorwaardelijk straffen behoort dan ook tot de mogelijkheid.
Een maand schorsing is altijd 30 kalenderdagen. De Raad van Bestuur zal de periode van
schorsing bepalen.
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De uitsluiting of schorsing van een toegetreden lid of clublid van het NVBK kan met
onmiddellijke ingang door de Raad van bestuur gebeuren zo zij dit nodig acht voor de verdere
goede werking van het N.V.B.K.
Toegetreden leden kunnen door de Raad van Bestuur geweigerd worden om aan de activiteiten
van het verbond deel te nemen of kunnen zelfs geweigerd worden om deel uit te maken van het
NVBK. Zij worden van de ledenlijst van hun club geschrapt. De RvB zal deze beslissing
schriftelijk mededelen. De club dient een verbeterde ledenlijst op te sturen.
Elk verzoek tot gratie of amnestie, dient schriftelijk aan de raad van bestuur overgemaakt te
worden. Deze zal de zaak onderzoeken en de genomen beslissing aan betrokkene schriftelijk
kenbaar maken.
Alle uitgesproken straffen worden aan de clubs medegedeeld, ook de uitspraken van eventuele
beroepen tegen de eerste straf.
Videobeelden kunnen en mogen eventueel aangewend worden. Het wel of niet aanvaarden van
deze wordt bepaald door betrokken commissie en is niet verplicht.
REGLEMENTEN VOOR GEWONE WEDSTRIJDEN
Alle ringpersoneel (keurders, aanvalsmannen, ringmeester, secretaris en karweiman (bij niet
bereikte wettelijke leeftijd toestemming van ouders of voogd) ) moeten lid zijn van een club
aangesloten bij het N.V.B.K. en als lid voorkomen op de leden lijst der clubs aanwezig op het
Nationaal Secretariaat. Bijgevolg is men in het bezit van een kaart afgeleverd door het N.V.B.K.
A INRICHTING.
Met het doel elke club aangesloten bij het N.V.B.K., de kans te geven jaarlijks een bepaald
aantal sportmanifestaties in te richten, bepaald de Raad van Bestuur, na nota genomen te hebben
van het beschikbare potentieel aan honden, die kunnen uitkomen in ringwedstrijden, het aantal
wedstrijden die per club in de loop van een bepaald seizoen mogen ingericht worden. Een
Tentoonstelling, Hondenshows, Aankeuringen en Wedstrijden voor Gezelschap en Behendigheid
of anderen mogen bijkomen bij de vastgestelde quota ringwedstrijden. Uitzondering dient
gemaakt voor de Nationale en Provinciale Kampioenschappen en voor de Grote Prijs der
Provincies. De aanvraag dient ingestuurd bij het Provinciaal Verbond waartoe de club behoort.
Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de onderscheiden Provinciale Verbonden wordt de
Sportkalender opgesteld, die aanvangt op de 1ste Zondag van maart en eindigt op de laatste
Zondag van augustus. Volgen in september de Nationale Kampioenschappen van de drie
categorieën. De Provinciale Kampioenschappen worden gehouden één week voor de Nationale
Kampioenschappen of één en/of twee weken na de Nationale Kampioenschappen. Dan volgt het
Nationaal Kampioenschap voor Gezelschapshonden (dit mag wel tussen de Provinciale en
Nationale Kampioenschappen gebeuren maar dan wel op een zaterdag). Kampioenschap
Tentoonstelling mag plaatsvinden binnen lopend sportseizoen. De werkgroep Tentoonstelling
zet dan desgevallend haar werking verder met het inrichten van Tentoonstellingen en Shows
voor honden, maar deze dienen van de eerste Zondag van oktober tot de laatste Zondag van
maart in een overdekte ruimte plaats te hebben. (zie in dat verband de Algemene Reglementen
van F & T). De sportkalender word afgesloten 31.12. er zullen geen veranderingen meer
mogelijk zijn na deze datum. Wedstrijden die reeds verscheidene jaren rond hetzelfde tijdstip
plaats grepen en een gevestigde waarde uitmaken dienen Provinciaal zoveel mogelijk voorrang
te genieten. Zie punt S, sportkalender. Op de dag van de wedstrijd nemen de beide keurders de
leiding op het terrein over. De club staat in voor de organisatie en de uitbating.
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B. ONKOSTEN VERGOEDING AAN WEDSTRIJDDEELNEMERS.
Worden jaarlijks door de Raad van Bestuur vastgesteld. Iedere deelnemer bekomt minimum 16
euro. Prijzen en wedstrijdbladen dienen afgehaald tijdens de prijsuitreiking zelf, of bij de club
achteraf. Clubs zijn niet verplicht deze bij te houden. Niet afgehaalde prijzen, binnen lopend
sportseizoen, blijven aan de club.
C. INSCHRIJVINGSFORMULIEREN.
a. De inschrijvingen dienen te gebeuren op formulieren opgemaakt door het Nationaal
Secretariaat.
b. Deze formulieren kunnen gratis bekomen worden op het Nationaal Secretariaat. Men mag
fotokopieën maken.
c. Het formulier zal eveneens geplaatst worden op de website van het NVBK waar men dit dan
ook mag downloaden.
d. Bij afwezigheid van de liefhebber op de wedstrijd (zonder wettige reden) zal de liefhebber
dadelijk een boete opgelegd worden van 15.00 Euro . Bij niet betalen van deze boete kan een
verbod tot verder spelen opgelegd worden. Het Nationaal Secretariaat zal 7.50 Euro overmaken
aan de club waar de liefhebber niet kwam opdagen.
e. Afsluiting van de wedstrijd gebeurt twee weken op voorhand, dit wanneer de wedstrijd niet
volzet is. Afsluiting van de wedstrijd wanneer hij volzet is gebeurt 3 weken op voorhand.
f. Wanneer de wedstrijd volzet is en afgesloten drie weken voor de wedstrijd mag men aan deze
afsluiting niets meer wijzigen, uiteraard mag men bij afschrijving (ziekte, kwetsuur, enz) deze
afschrijvingen nog altijd vervangen.
g. Voorrang dient verleent aan de liefhebbers die thuis horen in de categorie van de
uitgeschreven wedstrijd ( uitzondering voor de liefhebbers van eigen club.
Bij verzadiging aan deelnemers:
Trainen tijdens dag(en) van een wedstrijd is verboden op het terrein waar hij plaats heeft van 0
tot 24 uur.
Het aantal deelnemers voor eendaagse wedstrijden = 20 deelnemers acht in de voormiddag en 12
in de namiddag. Aantal deelnemers voor 1½ dag wedstrijd is 32. Aantal deelnemers voor
tweedaagse wedstrijden is 40 te verdelen over 2 dagen, per dag zoals vermeld voor eendaagse
wedstrijden.
Tweedaagse wedstrijden.
Moeten vermeld worden in de sportkalender, wanneer er maar voldoende honden zijn voor 1 dag
dient slechts voor 1 dag betaald te worden. Voor ½ dag dient betaald te worden voor een ganse
dag. Voor 1½ dag dient betaald voor 2 dagen.
Een Halve dag wedstrijd.
Op een ½ dag mogen er maar 12 honden deelnemen. Wanneer 12 deelnemers bereikt is en er
volgen binnen de voorgestelde termijn nog inschrijvingen mogen deze niet geweigerd worden en
moet men overgaan tot een ganse dag wedstrijd.
Bij teveel aan deelnemers.
Niet aanvaarde liefhebbers dienen ten laatste binnen een termijn van 3 dagen (postmerk) volgend
op de sluitingsdatum verwittigd te worden. De clubbesturen staan vrij in de keuze onder de
kandidaten.
Bij tekort aan deelnemers. (minimum 10 deelnemers)
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Ten laatste 8 dagen voor de wedstrijd moet de beslissing genomen worden of de wedstrijd al dan
niet doorgaat. Bij niet doorgaan moeten de liefhebbers binnen een termijn van 3 dagen
(postmerk) volgend op de beslissing verwittigd worden.
De clubs zijn vrij een liefhebber te weigeren op hun wedstrijd zelfs als de wedstrijd niet volzet is
en dit voor gegronde redenen. Zij zijn verplicht deze reden kenbaar te maken aan betrokkene bij
afschrijving en aan het Nationaal Secretariaat.
D. AANZOEKEN VAN DE KEURDERS.
Dient schriftelijk te gebeuren om elke betwisting te vermijden. Minimum 2 maanden voor de
wedstrijddatum. Alvorens over te gaan tot het inrichten van 1½ en 2 daagse wedstrijden dienen
de clubbesturen zich te verzekeren van de medewerking van de aangezochte keurders voor de
bijkomende prestatie. Wanneer geen keurders bereid gevonden worden om een wedstrijd te
komen keuren dient ten laatste één maand voor de wedstrijddatum de Voorzitter van de
Keurdercommissie hiervan verwittigd te worden langs het Nationaal Secretariaat om. Bewijs zal
moeten geleverd worden dat de club het nodige gedaan heeft ( dubbels van brieven). Wanneer
dan de Keurdercommissie geen twee of geen keurder vindt, zal de wedstrijd mogen gekeurd
worden door twee Regionale keurders. Regionale keurders krijgen dezelfde onkostenvergoeding
als Nationale Keurders(zie tarieven N.V.B.K.).

E. VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMERS.
Zie inschrijfformulieren..
F. TOESTAND WAARIN TERREIN EN VOORWERPEN ZICH MOETEN BEVINDEN.
1.De keurders in ring dienen de toestand van het terrein en de toestellen na te gaan. Indien ze
niet in orde zijn dient:
- Het clubbestuur hiervan mondeling verwittigd
- De toestand vermeld in het keurderrapport.
- De club zal schriftelijk bevestiging bekomen van de gebreken langs
de Keurdercommissie om. De club is verplicht deze gebreken dadelijk te herstellen.
- Eén maand na verwittiging door de Keurdercommissie kan de Keurdercommissie
iemand sturen ( keurder) om na te gaan of de herstellingen of aanpassingen uitgevoerd
zijn .
De verplaatsingskosten van deze persoon vallen ten laste van de Club (12.50 Euro)
- Bij niet herstelling of aanpassing zal de eerstvolgende wedstrijd geen doorgang vinden
G. BIJDRAGEN AF TE DRAGEN AAN HET N.V.B.K.
Jaarlijks zal de Raad van Bestuur deze bijdragen nagaan en eventueel aanpassen (zie tarieven
NVBK).
De wedstrijdvergoeding dienen betaald binnen de 15 dagen, na ontvangst van een afrekening
opgesteld door het Nationaal Secretariaat.
De verplaatsingskosten keurder worden de dag van de wedstrijd zelf vereffend met de keurders
evenals de eventuele onkostenvergoedingen van het overige personeel.
H. WEDSTRIJDUITSLAGEN.
Clubs dienen een, voor het publiek, toegankelijke plaats te voorzien waar de wedstrijdbladen
worden opgehangen.
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Het keurderrapport bestemd om de wedstrijduitslagen door de keurders in te vullen dient de
volgende gegevens te vermelden en opgesteld zijn volgens de behaalde punten:
a) Datum van inrichting.
b) Nummer en naam van de inrichtende club.
c) Categorie van de wedstrijd.
d) Namen van de deelnemers.
e) Naam van de club van de deelnemers.
f) Namen( van het IB Boekje) van de deelnemende honden.
g) Behaalde plaats en punten door elke deelnemer.
h) IB nummer van de deelnemende honden.
i) Een volledig ingevuld programma van de wedstrijd.
Het keurderrapport dient binnen de 10 dagen overgemaakt aan het Nationaal Secretariaat (zeer
voornaam) dat kopij neemt van de uitslag en de afrekening opstelt. Dubbels wedstrijdbladen
moeten eveneens zo vlug mogelijk aan het Nationaal secretariaat overgemaakt worden.
I. INKOMGELDEN.
De inkomprijs wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur vastgelegd. De clubs die 1½ en 2
daagse inrichten, mogen aan de toeschouwers die beide dagen bijwonen, het inkomgeld
tweemaal aanrekenen. Inkomgeld is verplicht voor iedereen die de wedstrijd bijwoont ook voor
de deelnemers.
J. INDELING DER CATEGORIEN.
Basisprincipe:
Om door te dringen tot categorie 1, moet een hond minimum één seizoen doorgebracht hebben in
categorie 3(de laagste) en één seizoen in categorie 2 (tussen). De overgang naar een hogere
categorie gebeurt het volgend seizoen mits aan volgende bijkomende voorwaarden voldaan
werd:
- overgang kat 3 naar kat 2: vijfmaal 300/400 punten of meer spelen.
- overgang kat 2 naar kat 1: driemaal 340/400 punten of meer spelen.
Nationale en Provinciale kampioenschappen tellen niet mee evenmin GPdP.
Uitzonderingen:
A) Een hond die het eerste seizoen in een categorie zijn punten aantal ( 300 of 340) niet bereikt
heeft start het seizoen er op volgend in dezelfde categorie en mag in deze categorie het ganse
seizoen verder spelen
B) Deelnemers, die overkomen van een andere federatie, dienen een aanvraag te doen naar de
Keurdercommissie die beslist of de hond in een lagere of in dezelfde categorie mag meespelen.
K. DEELNEMERS:
A. Moeten in het bezit zijn van een IB. Boekje ( soort agenda) daarin komen voor:
1.de naam en het stamboomnummer v/d hond, het ras, geslacht, kleur, geboortedatum en zijn
identificatienummer, zijn ouders en de fokker
2.de verschillende opeenvolgende eigenaars v/d hond.
3.de foto v/d hond ten voeten uit.
4.alle wedstrijden waaraan de hond deelnam, datum v/d wedstrijd, naam van de club die de
wedstrijd inricht, de categorie v/d wedstrijd de door de hond behaalde punten en de
namen v/d keurders die de wedstrijd keurden.
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Te vervullen formaliteiten:
- aanvraag indienen bij het Nationaal Secretariaat.
- foto v/d hond ten voeten uit bijvoegen.
- originele stamboom v/d hond bijvoegen.
- het verschuldigd bedrag ( zie tarieven ) storten op een van de rekeningen van het NVBK.
- bij overname v/d hond moet het I.B boekje en de stamboom op naam worden gezet
( veranderen van eigenaar). Boekje en stamboom samen met het bewijs van Identificatie
op uw naam opsturen naar het Nationaal Secretariaat en het verschuldigd bedrag storten
op een van de rekeningen van het NVBK ( tarieven )
Bij eventueel verlies van het I.B.Boekje kan een kopij aangevraagd worden, kopij van alle
punten aangehaald onder par.1 tot en met 3, op uitzondering van de wedstrijduitslagen.
Te vervullen formaliteiten:
- nummer van het I.B.Boekje opgeven en naam v/d eigenaar.
- verschuldigd bedrag storten ( zie tarieven) op een van de rekeningen v/h NVBK.
B. Verzekering afsluiten met inbegrip van sportrisico.
- alle deelnemers aan wedstrijden ingericht door clubs aangesloten bij het N.V.B.K. moeten
een verzekering BA. bezitten met een minimum dekking voor lichamelijk letsel 495.787 Euro
en zaakschade 49.579 euro. Dit verzekeringsbewijs dient steeds aanwezig te zijn in het IB
boekje samen met de lidkaart. Bij voorstelling door ……. Dient de verzekering van de eigenaar
en deze van de persoon die de hond voorstelt + de 2 lidkaarten in het IB boekje aanwezig te
zijn.(eventueel fotokopieën)
C. Deelnemers die de wettelijke meerderjarige leeftijd niet bereikt hebben dienen in het bezit te
zijn van een attest getekend door de ouders of wettelijke voogd, waarin de verantwoordelijkheid
vermeld staat.
PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN.
Verlopen volgens de normen vastgelegd door de Provinciale Verbonden. maar mogen niet
strijdig zijn met deze van het N.V.B.K.
NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN.
Maken het voorwerp uit van een ander hoofdstuk uit het Huishoudelijk reglement.
ADVIES AAN DE CLUBS: GEEF OP DE PROGRAMMA’S EEN BEKNOPTE
BESCHRIJVING VAN HET RINGPROGRAMMA.
REGLEMENTERING VAN DE NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN.
A. INRICHTING:
1° Jaarlijks worden door het N.V.B.K. de Nationale Kampioenschappen in ring voor de
Categorieën 1, 2 en 3 uitgeschreven.
2° Bij middel van een beurtrol worden de Provinciale Verbonden aangeduid, waarvan de clubs
kunnen in aanmerking komen voor de inrichting van één der Kampioenschappen.
3° Zo een Provinciaal Verbond voor een bepaald jaar afziet van zijn beurt, wordt bij middel van
loting een ander Provinciaal Verbond aangeduid, zonder dat daarom de beurtrol wordt gewijzigd.
4° De club, die wenst in aanmerking te komen voor het inrichten van een Kampioenschap, moet
aan de volgende voorwaarden voldoen:
a) zich kandidaat stellen bij het Provinciaal verbond.
b) moreel en financieel sterk staan om de inrichting te kunnen verzekeren.
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Het Provinciaal Verbond duidt onder zijn kandidaten de inrichtend club aan (of clubs : zie
inrichting par.3).
B. HET TERREIN.
1° Het terrein waarop een Nationaal Kampioenschap wordt betwist moet:
a) minimum volgende oppervlakte hebben : 900 m².
b) vooraf de goedkeuring wegdragen van een afvaardiging van de Raad van Bestuur
van de Provincie waar het Kampioenschap doorgaat.
2° De totale terreinoppervlakte ( ring-tribune-kantine en de eventuele andere accommodaties)
dient voldoende ruim te zijn.
3° Na ontvangst van de uitnodiging tot spelen door het NVBK mag er niet meer geoefend
worden op het terrein waar het Kampioenschap doorgaat tot één week voor aanvang.
C. BIJDRAGEN AF TE STAAN AAN HET N.V.B.K.
Jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur.
De kosten dienen gestort uiterlijk 15 dagen na ontvangst van de afrekening (zie tarieven
N.V.B.K.)
D. AANDUIDING VAN DE KEURDERS, RINGMEESTER, COMMISSARIS,
AANVALSMANNEN, SECRETARIS EN HONDENWACHT.
Vier keurders (2 effectieve, 1 ringmeester en 1 commissaris voor het nazicht van de
keurderbladen (wedstrijdformulieren) een secretaris en hondenwacht, worden aangeduid door de
Keurdercommissie. De aanvalsmannen worden uit de Nationaal erkende aanvalsmannen
aangeduid. De lokaliteiten van het Korps voor aanvalsmannen duiden hun kandidaten aan en de
Nationale commissie van het Korps duidt per wedstrijd 3 aanvalsmannen aan. Ingevolge de
Statuten van het Korps is aan de aangeduide aanvalsmannen de vergoeding verschuldigd
voorgelegd door het Korps aan de raad van bestuur. Alle verplaatsingsonkosten voor personeel
aangeduid voor de Nationale Kampioenschappen en de Grote Prijs der Provincies worden door
het N.V.B.K. vergoed.
E. AFFICHES, PROGRAMMA’S PROEFHOND, PERSONEEL EN INKOMGELD.
De affiches die het Kampioenschap melden moeten:
a) neutraal zijn.
b) zijn verplicht en dienen verzonden aan al de aangesloten clubs van het N.V.B.K.
(grote = minimum A3 formaat)
c) de afkorting of de volledige benaming van het Nationaal Verbond van Belgische
Kynologen (N.V.B.K.) V.Z.W. in beide landstalen vermelden. – Federation
Nationale de Cynophiles Belges (F.N.C.B)- A.S.B.L.
d) voorzien zijn van de Nationale Driekleur
e) reclame mag enkel geplaatst worden op de voorziene plaats .
f) minstens gedurende 4 weken voor de wedstrijddatum kunnen uitgehangen worden.
g) Géén “provocerende foto’s of met “trainingshulpmiddelen of ook niet iets dat wijst
dat we met agressieve honden te doen hebben.
De Nationale Hymne moet steeds gespeeld worden bij de uitreiking van de prijs aan de
Kampioen Van België. Podium voor eerste drie moet aanwezig zijn.
Programma’s dienen opgesteld door de clubs doch deelnemers en uur van optreden wordt
overgemaakt door nationaal secretariaat NVBK. Programma’s gezelschap of andere afdelingen
dienen opgesteld door de club met titelblad gelijk aan dat van de drie Kampioenschappen in ring,
anders wordt tussenkomst N.V.B.K. beperkt tot ½ van de prijs ring.
Let wel: Indien er een tombola georganiseerd wordt of werd, mag men geen tombolabiljetten
aanbieden aan de toeschouwers en/of deelnemers rond het terrein op de dag van het Nationaal
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kampioenschap. Wel mag er eventueel een vaste plaats of stand voorzien worden waar men
eventueel kan deelnemen aan deze.
Proefhond:
De inrichtende club moet een degelijke proefhond ter beschikking stellen.
Als proefhond kan steeds de tweede reserve fungeren. Er mag een proefhond gebruikt worden
van een andere categorie als deze een degelijke hond is, maar deze hond mag géén deelnemer
zijn aan de nog volgende Nationale Kampioenschappen. (Provinciale kampioenschappen mag
wel) BV In categorie 3 mag men geen proefhond gebruiken die geselecteerd is in de cat.2 of 1.
Eigenaar proefhond mag wel deelnemen met andere hond.
Inkomprijs:
Wordt jaarlijks vastgelegd door de Raad van bestuur.
Er dient wel rekening mee gehouden dat een vast bedrag dient afgedragen te worden aan het
N.V.B.K. (zie tarieven) ongeacht het aantal toeschouwers.
F. SOM DER TOEGEKENDE GELDPRIJZEN.
Wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van bestuur en gelijk verdeeld onder de deelnemers.
(alle categorieën – 25 Euro per deelnemer en reserves).
Indien meer dan een liefhebber het hoogst aantal punten behaald, is diegene Kampioen die het
best geklasseerd is bij de start van het Kampioenschap. Indien ook deze klassering gelijk is telt
het hoogst aantal behaalde punten.
G. VOORWAARDEN TE VERVULLEN OM TE MOGEN DEELNEMEN
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 20 per categorie. De liefhebbers worden door het
Nationaal secretariaat op de hoogte gebracht van hun selectie als deelnemer.
Geselecteerden krijgen de tijd, datum wordt vermeld, om zich eventueel af te schrijven indien ze
niet wensen deel te nemen. Na vermelde datum worden geen afschrijvingen of aanpassingen
meer aangenomen en gelden de voorziene reglementen bij afwezigheid.
Na voorziene afsluitingsdatum worden de programma’s overgemaakt aan de clubsecretarissen en
leden raad van bestuur, teneinde de deelnemers in te lichten over het uur van aantreden.
Deelnemers en uur van optreden worden ook vermeld op onze website.
Niet officiële wedstrijden op uitnodiging komen niet in aanmerking ( ook de G.P.D.P. komt niet
in aanmerking). Zo de aangeduide mededinger niet opdaagt of niet verwittigd heeft vóór de
eerste deelnemer op het terrein is zal de reserve zijn plaats innemen ook al zou de aangeduide
mededinger later nog opdagen.
In aanmerking genomen wedstrijden:
De 10, 8, 6 beste wedstrijden naargelang categorie 1, 2, 3. Minimum één wedstrijd buiten de
eigen provinciegrenzen voor categorie 3 twee buiten eigen provinciegrenzen voor categorie 2 en
drie buiten eigen provinciegrenzen voor categorie 1. Verder tellen al de beste wedstrijden, maar
slechts één op eigen terrein.
Bonuspunten op eigen terrein tellen wel mee.
H. BELANGRIJKE BEPALINGEN.
De deelnemers moeten zich schriftelijk verbinden om, tot één week voor aanvang, niet te
oefenen op het terrein bestemd voor het inrichten van de Nationale Kampioenschappen en niet
te trainen op het programma.
Hieraan zal streng de hand gehouden worden.
I. DATA WAAROP DE INRICHTING PLAATS HEEFT.
Kat. 3 de tweede zondag van september.
Kat. 2 de derde zondag van september.
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Kat. 1 de vierde zondag van september.
De Provinciale Kampioenschappen zullen doorgaan de eerste zondag van september en de twee
zondagen na het Kampioenschap Kat 1.
Nationale kampioenschappen, andere disciplines zijn daaropvolgend. Deze mogen ook
plaats vinden op een zaterdag.
De Raad van Bestuur is gemachtigd deze data eventueel te veranderen.
J. OPROEPEN VAN DE KANDIDATEN.
1° Alle deelnemers met hun hond, inbegrepen de twee reserves moeten aanwezig zijn vóór
aanvang van de wedstrijd. Te verstaan S’MORGENS ( 8 uur)
2° Toezicht zal gehouden worden op de naleving van par.H (niet oefenen) door personen
aangeduid door de keurderscommissie. Verder zullen de Bestuurders van het betreffende
Provinciaal Verbond hun autoriteit aanwenden om eventuele misverstanden op te lossen.
De beurtrol wordt bepaald door het op de vereiste 10, 8, of 6 wedstrijden behaalde puntental
(plaatsen). Laagst gequoteerde treedt eerst op, de hoogst gequoteerde laatst.
De onderverdeling gebeurt in twee groepen:
a) de 8 minst-goed geklasseerden treden s’morgens op
b) de 12 overigen s’namiddags.
Uitzonderingen Teven komen steeds achteraan s’namiddags.
De Kampioen kat 1 van het vorig jaar moet voor zover hij zich geplaatst heeft, optreden volgens
de behaalde punten ( plaatsen) van zijn 10 wedstrijden.
K. INKOM.
Inkomgeld wordt vastgesteld door de Raad van bestuur.
Kinderen tot de ouderdom van twaalf jaar zijn vrijgesteld van het betalen van inkomgeld maar
dienen wel vergezeld te zijn van een volwassen persoon. Dit geld voor alle Wedstrijden,
Tentoonstellingen en Nationale Kampioenschappen. Inkomgeld is verplicht voor iedereen die
een Kampioenschap of de Grote Prijs der Provincies bijwoont. Ook voor de deelnemers.
L. ALLERLEI.
Aangeduide kandidaten, die hun kans niet kunnen waarnemen worden verzocht het Nationaal
Secretariaat of een lid van het DB. Zo spoedig mogelijk te verwittigen.
De inrichtende clubs bekomen voor het opmaken van de programma’s een lijst waarop volgende
gegevens vermeld staan:
- namen van de deelnemers.
- naam van de club waarvoor ze uitkomen.
- namen van de honden.
- het ras
- het geslacht.
- de IB nummers.
- het puntenaantal (plaatsen) op de vereiste wedstrijden.

M. SPELEN MET VERBAND OP WEDSTRIJDEN OF KAMPIOENSCHAPPEN.
Eenmalig spelen ( 1 wedstrijd of Kampioenschap) met verband kan bij aflevering attest van
dierenarts. Om meer dan 1 wedstrijd te spelen met verband is een formulier van een door het
N.V.B.K. aangeduide dierenkliniek verplicht. Formulier en adressen van erkende klinieken te
verkrijgen op het Nationaal Secretariaat of op de website van het NVBK.
Eenmalig spelen: wil zeggen 1 dag en geen verlengd weekend.
N. DOPING.Elke hond die deelneemt aan wedstrijden onder de reglementen van het N.V.B.K.
kan eventueel door een erkend dierenarts aan dopingcontrole onderworpen worden indien de wet
dit voorschrijft.
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O. PROGRAMMA’S.
Op ieder inkomprogramma voor Wedstrijden, Grote Prijs der Provincies, Provinciale
Kampioenschappen en Nationale Kampioenschappen dient de naam en het telefoonnummer van
de veearts van dienst vermeldt te zijn.
P. WIJZIGINGEN.
Veranderingen aan dit Huishoudelijk Reglement kunnen ten alle tijden door de Raad van Bestuur
gedaan worden ( zie statuten).
Q. GROTE PRIJS DER PROVINCIES
Programma wordt opgemaakt door nationaal secretariaat welk eveneens de deelnemers zal
uitnodigen. Kandidaten worden wel gekozen door hun eigen provincie zoals nu. Provinciale
secretarissen maken hun kandidaten kenbaar op nationaal secretariaat ten laatste twee weken op
voorhand.
R. HONDENMAGAZINE EN WEBSITE
Leden en niet-leden, die deelnemen aan activiteiten van het NVBK geven automatisch hun
toestemming om foto’s en/of video’s, van de manifestatie, te laten publiceren op de website
NVBK en in het “Hondenmagazine”.
S. SPORTKALENDER
De volledige sportkalender voor het komend jaar, van alle disciplines, wordt afgesloten op 31
december van het lopend seizoen. Enkel gevallen van heerkracht kunnen eventueel door de raad
van bestuur toegestaan worden. Er kan en mag slechts één wedstrijd per categorie doorgaan op
dezelfde wedstrijddag. Criteria van toekenning:
 Op de eerste plaats wordt rekening gehouden met de datum van inrichting gedurende de
laatste vijf jaren.
 Ten tweede de ingerichte categorie van deze laatste 5 jaren.
 Ten derde, bij gelijkheid telt het oudste stamnummer van de club.
T. HONDENMAGAZINE , KALENDER EN WEBSITE
Alle leden en niet-leden, welke deelnemen aan een manifestatie van het NVBK, geven
automatisch toestemming om foto’s en/of video te publiceren in vermelde media.
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Gegevens bij aanvraag lidmaatschap:
1.
2.
3.
4.
5.

afschrift van de stichting met naam van de club, zetel en ligging terrein (vzw)
kopij van de clubreglementen (mogen niet strijdig zijn met die van het N.V.B.K.)
namen van de bestuursleden met adres
adres van het secretariaat
lijst van de aangesloten leden met adres en telefoonnummer

Volgende gegevens dienen verplicht opgenomen te worden in het clubreglement bij
aanvraag lidmaatschap.
 Een club kan niet ontbonden worden zolang er drie (3) leden overblijven.
 Het staat de clubs vrij in hun Statuten of Reglementen te voorzien wat de bestemming zal
zijn van hun bezittingen bij een eventuele ontbinding. anders worden al haar bezittingen
overgedragen aan het N.B.V.K., dat ze zal overmaken aan een liefdadig werk. De
bezittingen mogen in geen geval verdeeld worden onder de resterende of toegetreden
leden. Clubs met eventuele schulden die ontbinden: het N.V.B.K. kan ten alle tijde de
liquidatie aanvaarden of weigeren (Burgerlijk Wetboek).
Op te nemen in het Huishoudelijk Reglement van de Club, tenzij anders beslist door de
Raad van Bestuur.
Ieder jaar wordt door het Nationaal Secretariaat de datum bepaalt waarop de hierna volgende
gegevens dienen overgemaakt aan de Provinciale Secretarissen:
 De namen en adressen van het bestuur en leden
 Een inlichtingsformulier met vermelding van de namen en adressen van De Voorzitter,
Secretaris, en aanvalsmannen, de trainingsdagen en uren en de namen van de bij de
club aangesloten keurders in ring- tentoonstelling en gezelschapshonden, de namen en
adressen van de Nestcontroleurs.
 Een inlichtingsformulier betreffend gediplomeerde aanvalsmannen,
 Een inlichtingsformulier betreffende niet gediplomeerde aanvalsmannen.
 Eventueel een formulier met vermelding van: Het aantal extra hondenmagazines en
sportkalenders.





De club zal de verantwoordelijkheid dragen en er op toezien dat de leden die een hond
voorstellen beschikken over de nodige verzekeringspapieren.
De club zal er zorg voor dragen dat de aanvalsmannen (gediplomeerde of niet
gediplomeerde) voorkomende op hun leden lijst beschikken over een persoonlijke
sportongevallen verzekering aanvalsman.
Aanvraag tot lidmaatschap (lid) gebeurt mondeling of schriftelijk.
Elk lid dat voldaan heeft aan zijn lidgeld heeft altijd het recht, gebruik te maken van al
het materiaal en het terrein van de club, alsook beroep te doen op de aanvalsman, om zijn
hond af te richten.
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