Reglement Fokcommissie
Artikel 1: Dit reglement regelt de organisatie van de fokcommissie van
de B.B.S.C.-C.B.B.B. vzw-asbl.
DOEL
Artikel 2: De fokcommissie is in hoofdzaak een controleorgaan.
Zij heeft het volgende doel:

1. de administratieve controle van de nesten die, door de
leden van de vereniging, werden gefokt;
2. het verstrekken van informatie zoals stambomen, HDuitslagen, enz, zonder echter advies te verstrekken
aangaande vererving of combinaties van honden;
3. het bijstaan van de raad van bestuur, aangaande
organisatie en praktische uitwerking van de fokselectie-keuringen;
4. het verlenen van advies aan de raad van bestuur,
aangaande de fok van Berner Sennenhonden.
Artikel 3: De fokcommissie zal, voor alle nesten die werden gefokt door
de leden van de vereniging, nagaan of aan de verplichtingen,
zoals voorzien in het fokreglement van de B.B.S.C.-C.B.B.B.
vzw-asbl, werd voldaan.
Bij ontbreken van enig document zoals geboorteaangifte, HDresultaat, ED-resultaat of bij te jonge of te oude leeftijd van
reu of teef, zal de fokcommissie de raad van bestuur hiervan
op de hoogte stellen, die hierna zal handelen zoals voorzien in
het fokreglement van de B.B.S.C.-C.B.B.B. vzw-asbl.
Artikel 4: De fokcommissie tracht informatie te verzamelen, aangaande
de Berner Sennenhond, zoals stambomen, HD- en EDresultaten, kampioenstitels en tentoonstellingsuitslagen.
Deze informatie is, op vraag, steeds beschikbaar voor de
leden van de vereniging.
Artikel 5: Aangaande de fok-selectie-keuringen van de B.B.S.C.-C.B.B.B.
vzw-asbl, zullen de leden van de fokcommissie, de raad van
bestuur met raad en daad bijstaan.
Beslissingen hierover zullen door beiden gezamenlijk genomen
worden, waarbij de leden van beide organen beschikken over
een gelijkwaardig stemrecht.
De Voorzitter van de fokcommissie zal, als afgevaardigde van

de Raad van Bestuur, over één stem beschikken.
Ingeval van staken van stemmen, heeft de voorzitter van de
vereniging, of zijn plaatsvervanger, de beslissende stem.
SAMENSTELLING
Artikel 6: De fokcommissie is in zijn geheel samengesteld uit tenminste
twee leden van de vereniging.
De leden van de fokcommissie worden benoemd en ontslagen
door de raad van bestuur, bij meerderheid van stemmen.
Kandidaturen voor de fokcommissie worden schriftelijk
ingediend, op het secretariaat van de vereniging.
Artikel 7: De Raad van Bestuur vaardigt één van haar leden af, om de
coördinatie en de leiding van de fokcommissie op zich te
nemen.
Deze zal instaan, voor een goed contact en doorstroming van
informatie tussen de fokcommissie en de Raad van Bestuur.
Andere leden van de Raad van Bestuur kunnen geen deel
uitmaken van de fokcommissie, doch kunnen als waarnemer
aan de vergaderingen van de fokcommissie deelnemen.
Artikel 8: De leden van de fokcommissie kiezen onderling een
secretaris, die instaat voor het centraliseren van haar
gegevens en het verzenden van aangevraagde informatie.
Al haar andere taken zal de fokcommissie onder haar leden
verdelen.
Artikel 9: De leden van de fokcommissie zullen zich, ten overstaan van
derden, onthouden van commentaar of advies, aangaande
vererving van honden of combinaties van honden.
Artikel 10: Dit reglement kan worden gewijzigd, door de raad van
bestuur, met een tweederde meerderheid van de stemmen.
Artikel 11: Dit reglement werd goedgekeurd op de vergadering van de
raad van bestuur van 21/06/2006.

