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Dalmatiër Club Nederland 

Reglement Kynologische commissie 

 

1. Algemeen 
De kynologische commissie is de commissie van de vereniging met het mandaat tot het 
vaststellen en onderhouden van het Verenigingsfokreglement en het bespreken en 
vaststellen van alle onderwerpen van kynologische aard. De mandatering vind plaats op 
grond van artikel 29 van de statuten. De kynologische commissie is het klankbord van de 
fokkers binnen de Dalmatiër Club Nederland en nodigt te allen tijde in ieder geval de DCN 
fokkers uit voor haar bijeenkomsten. 
 

2. Werkgroepen 
Binnen de kynologische commissie zijn verschillende werkgroepen actief die de diverse 
onderwerpen waarvoor de kynologische commissie is gemandateerd nader uitwerken. 
 

3. Kwaliteitseisen 
Voor toelating, conform artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement, als lid van de 
kynologische commissie komen, na voordracht vanuit deze commissie, in aanmerking de in 
Nederland woonachtige leden van de Dalmatiër Club Nederland, die: 
a. minimaal één jaar aaneengesloten lid zijn van de Dalmatiër Club Nederland; 
b. aantoonbare kynologische kennis hebben, bijvoorbeeld de modules 1-Erfelijkheidsleer,  
2-Voortplanting en 3-Gezondheid rond het nest van de Basiscursus Fokken en Houden van 
Honden met goed gevolg te hebben afgelegd. 
 

4. Voorzitter 
De voorzitter van deze commissie is tevens lid van het bestuur van de vereniging of stelt zich 
een eerstvolgende Algemene Ledenvergadering kandidaat als bestuurslid. 
 

5. Regelgeving 
De door de Kynologische commissie vastgestelde beslissingen zullen nooit in strijd zijn met: 
a. de wet; 
b. het Kynologische Reglement van de Raad van Beheer; 
c. de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. 
 

6. Controle 
De Kynologische commissie controleert hetgeen genoemd in artikel 5 van dit reglement bij 
het nemen van haar beslissingen voordat deze aan de Algemene Ledenvergadering wordt 
aangeboden. 
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7. Verenigings Fokreglement 
Leden van de Kynologische commissie die zich niet houden/conformeren aan het 
VerenigingsFokreglement van de Dalmatiër Club Nederland zullen worden geschorst als lid 
van de Kynologische commissie. Tevens zal het bestuur hierover direct door de voorzitter 
van de Kynologische commissie worden geïnformeerd. 
 

8. Overgangsregeling 
Ten aanzien van artikel 3a van dit reglement is er een overgangsregeling. 
De Dalmatiër Club Nederland is begin augustus 2022 bij notariële akte opgericht.  
Leden die zich voor 1 november 2022 hebben aangemeld als DCN lid, en ook zodanig zijn 
toegelaten, kunnen direct worden voorgedragen als lid van de Kynologische commissie. Deze 
leden hoeven geen jaar aaneengesloten lid van de DCN te zijn. Dit artikel komt per 1 
november 2022 te vervallen. 
 

9. Slotbepalingen 
a. Voor gevallen waarin in dit reglement niet is voorzien kan het bestuur besluiten. Die 
besluiten worden ter kennisgeving meegedeeld aan de leden op de eerstvolgende Algemene 
Leden Vergadering. 
b. Wijzigingen van dit reglement kunnen slechts worden doorgevoerd na een besluit daartoe 
van de Algemene Ledenvergadering, tenzij de wijziging het gevolg is van wijzigingen in het 
Kynologisch Reglement. 

 
Aldus vastgesteld tijdens de oprichtingsvergadering van de Dalmatiër Club Nederland,  
op 20 juli 2022. 

 
De voorzitter,     De secretaris, 

 

Wg. Luc Aben     Wg. Janine Trost 

 


