G.A. Bakker / of the Swiss Valley
Sportweg 8
9418 PA Wijster
Uithoorn, 5 september 2018
Betreft: Sancties

Geachte familie Bakker,
De ZWHVN heeft geconstateerd dat u met betrekking tot de dekking van uw teef Hanna of the Swiss
Valley niet correct en/of conform het Verenigings Fok Reglement (VFR) van de ZWHVN hebt
gehandeld.
1) De ZWHVN heeft uw dekmelding niet binnen de gestelde termijn ontvangen. Wij hebben deze
ontvangen op 8 augustus 2018 terwijl de dekdatum 2 juli 2018 is.
Artikel 8.1 Iedere dekking dient schriftelijk te worden aangemeld bij 2 commissieleden van de RC en
deze aanmelding geschiedt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 (vier) weken, na de dekking.
2) Ten tijde van de dekking van uw teef stond en staat u niet als fokker geregistreerd bij de
ZWHVN. In januari 2017 heeft u zich per mail afgemeld voor 2017 en 2018 en daarin
aangegeven in deze periode geen fok activiteiten te ondernemen. U bent hiermee in overtreding
door, als lid van de ZWHVN en de vermelding op uw website dat u een bij de ZWHVN
aangesloten fokker bent, fokactiviteiten te ondernemen terwijl u niet als fokker geregistreerd
staat.
Op de ZWHVN website staat bij https://www.zwhvn.nl/pups/onze-fokkers/ vermeld:
Al onze leden die fokken, geregistreerd of niet, dienen zich altijd te houden aan het
Verenigingsfokreglement (VFR) van de ZWHVN.
3) De gedekte teef Hanna of the Swiss Valley voldoet niet aan de door de ZWHVN gestelde eisen
voor inzet van de fokkerij:
Conform ZWHVN Verenigings Fok Reglement (VFR):
I DEFINITIES Tot de fok toegelaten honden zijn honden van het ras ‘Zwitserse Witte Herder’ die
voldoen aan de voorwaarden zoals vastgelegd in dit reglement. Dit reglement verstaat onder: Raad
van Beheer: Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (verder RvB) FCI: de Fédération
Cynologique Internationale (verder FCI) NHSB: het Nederlandse hondenstamboek Bijlage: de
Bijlagen van het NHSB Register: definitieve erkenning per 4 juni 2011 G&G: Gezondheid & Gedrag
Dekreu: reu die voldoet aan alle door de ZWHVN gestelde eisen alvorens ermee mag worden gedekt
Fokteef: teef die voldoet aan alle door de ZWHVN gestelde eisen alvorens er mee mag worden gefokt.
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Artikel 4 4.1 Er mag slechts worden gefokt met Zwitserse Witte Herders waarvan de
fokgeschiktheidskeuring heeft geleid tot het resultaat ‘Voorlopig goedgekeurd’ (VG) en vanaf 14 april
2013 de gedragstest heeft geleid tot het resultaat ‘Voldoende’ (V).
12.3 In geval van ongewenste dekking, zal de sanctie tegen de fokker en/of dekreuhouder op het niet
naleven van dit fokreglement zijn: • In geval van ongewenste dekking en dracht, bij de eerste
overtreding: o Ontzegging van pupinfo voor alle op dat moment bij de fokker aanwezige pups en
verwijdering van de link en adresgegevens van de fokkerslijst op de website en toevoeging van de
vermelding ‘gesanctioneerd’ gedurende 3 (drie) maanden.
Gezien bovenstaande heeft het Bestuur besloten om u voor deze feiten een sanctie op te leggen voor
een periode van 3 maanden, ingaande per dagtekening van dit schrijven.
U zult met uw kennelnaam niet te zien zijn op de ZWHVN fokkerslijst en niet geplaatst worden bij
Pupinfo/Nestverwachting-Geboortemeldingen. Tevens verzoeken wij u om in elk geval gedurende de
periode van deze sanctie, uw verwijzing van ZWHVN fokker op uw website te verwijderen.
Vertrouwende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.
Namens het bestuur van ZWHVN,

J.M.K. van Bon
Secretariaat Z.W.H.V.N.
e-mail: secretariaat@zwhvn.nl
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