Nieuwsbrief Nederlandse Bond van
Sierduivenliefhebbersverenigingen
Uitgave 23, mei 2022

www.sierduif.nl

Beste sierduivenliefhebber,
Voor u ligt weer onze digitale nieuwsbrief van de NBS.
Wij proberen u hiermee op een gemakkelijke manier te informeren over zaken die voor u
interessant of van belang kunnen zijn.
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u via Robert Hoornstra: pr@sierduif.nl
Voor contact met één van de andere bestuursleden kunt u de ze link gebruiken:
https://www.sierduif.nl/nbs/nbs-bestuur/

Het bestuur van de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen (NBS)
heeft het genoegen om u uit te nodigen tot het bijwonen van de 109e Algemene
Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op zaterdag 11 juni 2022
in “De Veluwehal”, Nieuwe Markt 6 te 3771 CB Barneveld, tel.: 0342 – 417623
Aanvang van de vergadering: 10.00 uur
Gelegenheid tot het tekenen van de presentielijst vanaf 9.15
uur
AGENDA
1.
Opening door de voorzitter
2.
Mededelingen
3.
Uitreiken NBS-erespelden
4.
Toewijzing “Ras van het Jaar” – seizoen 2022-2023
5.
Notulen van de 108e Algemene Vergadering, gehouden op 30 oktober 2021
6.
Ingekomen stukken de vergadering betreffende
7.
Jaarverslag van de secretaris 2021
8.
Financieel verslag van de penningmeester 2021
9.
Verslag van de kascontrolecommissie
10.
Benoemen kascontrolecommissie voor het boekjaar 2022
11.
Begroting voor het boekjaar 2023
12.
Jaarverslag NBS Standaardcommissie 2021
13.
Jaarverslag NBS Examencommissie 2021
14.
Jaarverslag NBS PR-commissie 2021
15.
Jaarverslag Facilitair Bureau 2021
16.
Jaarverslag Geschillencommissie 2021
17.
Jaarverslag Bureau Fokkerskaarten en Ringenbureau 2021
18.
Jaarverslag Commissie 100 jarig jubileum NBS
19.
Bestuursverkiezing
20.
Benoemen leden NBS Standaardcommissie
21.
Benoemen leden NBS Examencommissie
22.
Benoemen leden NBS PR-commissie
23.
Bondsshow
24.
Bestuursvoorstellen
25.
Verenigingsvoorstellen
26.
Rondvraag
27.
Sluiting
Om ca. 12.30 uur wordt het lunchbuffet geopend.
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Middagprogramma
In het middagprogramma zal de heer Quido Valent op de
huidige stand en de toekomstige plannen voor het
Vrijwillig Sierduiven Stamboek Nederland (VSSNL)
ingaan.
Namens het bestuur,
D.M. Meesters, secretaris.
TOELICHTING OP DE AGENDA

1.

Opening door de voorzitter

2.

Mededelingen

3.

Uitreiken NBS-erespelden

4.

Toewijzen “Ras van het Jaar” – seizoen 2022-2023

5.

Notulen van de 108e Algemene Vergadering, gehouden op 30 oktober 2021
Zie bladzijden III – 1 – 16

6.

Ingekomen stukken de vergadering betreffende

7.

Jaarverslag van de secretaris 2021
Zie bladzijden II – 1 – 2

8.

Financieel verslag van de penningmeester 2021
Zie bladzijden IV – 1 – 8

9.

Verslag van de kascontrolecommissie over het boekjaar 2021
Deze controle is uitgevoerd door Sierduivenclub “Het Zuiden” te Eindhoven.

10.

Benoemen kascontrolecommissie voor het jaar 2022
Het bestuur stelt wederom voor om hiervoor te benoemen de Sierduivenclub “Het Zuiden” te
Eindhoven.

11.

Begroting voor het boekjaar 2023
Zie bladzijde IV - 9

12.

Jaarverslag NBS Standaardcommissie 2021
Zie bladzijde V – 1

13.

Jaarverslag NBS Examencommissie 2021
Zie bladzijde V – 1

14.

Jaarverslag NBS PR-commissie 2021
Zie bladzijde V – 1

15.

Jaarverslag Facilitair Bureau 2021
Zie bladzijde V – 2

16.

Jaarverslag Geschillencommissie 2021
Zie bladzijde V – 1

17.

Jaarverslag Bureau Fokkerskaarten en Ringenbureau 2021
Zie bladzijden V – 3 – 4
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18.

Jaarverslag Commissie 100 jarig jubileum NBS
Zie bladzijde V – 2

19.

Bestuursverkiezing
• Volgens rooster zijn de heren W.B. Halsema en D.M. Meesters aftredend in 2022.
Beiden stellen zich opnieuw herkiesbaar. Conform artikel 9 van de statuten stelt het
bestuur de Algemene Vergadering voor de heren Halsema en Meesters opnieuw te
benoemen tot bestuurslid van de NBS.

20.

Benoemen leden NBS Standaardcommissie
• Aftredend is de heer J.G.M. Hartman. Hij stelt zich opnieuw beschikbaar. Conform de
bepalingen van art. 9 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur het
voornemen om de heer Hartman opnieuw te benoemen als lid van de commissie.
De commissie is hierover gehoord. Aan de Algemene Vergadering wordt verzocht om
aan deze benoeming haar goedkeuring te verlenen.

21.

Benoemen leden NBS Examencommissie
• Vanuit het NBS bestuur is de heer T.E. Westerhuis benoemd tot ambtelijk secretaris
van de NBS Examencommissie.
• De heer G.H.J. Kelderman neemt tussentijds afscheid als examinator voor de NBS.
Conform te bepalingen van art. 9 van het huishoudelijk reglement heeft het NBS
bestuur het voornemen om de heren G. Simonis en M. Apperlo te benoemen als lid
van de commissie. De commissie is hierover gehoord. Aan de Algemene Vergadering
wordt verzocht om aan deze benoeming haar goedkeuring te verlenen.

22.

Benoemen leden NBS PR-commissie
• Binnen deze commissie zijn er in 2022 geen leden aftredend.

23.

Bondsshow

24.

Bestuursvoorstellen

VERVANGING PROVINCIALE AFDELINGEN KLN DOOR REGIONALE AFDELINGEN
Onderstaande voorstellen treden in werking op voorwaarde de structuurwijzigingen binnen KLN door
de Algemene Ledenvergadering van KLN zijn aangenomen op hun ALV van 18 juni 2022.

VOORSTEL 1
De NBS vaardigt in elk regiobestuur van KLN een afgevaardigde af met als doel om te participeren in
het samenstellen van de tentoonstellingsagenda en als klankbord voor sierduivenaangelegenheden.

VOORSTEL 2 WIJZIGINGEN TENTOONSTELLINGSREGLEMENT ENZ.
INHOUD
1
2
3
4

Tekst van het voorstel ..................................................................................................................... 5
Wijzigingen tentoonstellingsreglementen ........................................................................................ 6
Wijziging bijlagen bij het tentoonstellingsreglement ...................................................................... 14
Reglement Landelijke Coördinatie Regio’s en gedelegeerden ..................................................... 15

1 Tekst van het voorstel
Het bestuur van de NBS stelt voor om navolgende wijzigingen in de tentoonstellingsreglementen en
een nieuw reglement landelijke coördinatie regio’s en gedelegeerden ter vervanging van het huidige
reglement van het Facilitair Bureau goed te keuren.
Naar aanleiding van het rapport “Niets doen is geen optie” van de commissie toekomstbestendig
showen 2021 met commissieleden van de NBS en KLN, stelt KLN voor om haar provinciale afdelingen
om te vormen naar regionale afdelingen en een aantal taken van het Facilitair Bureau KLN-NBS over
te dragen aan de regionale afdelingen. KLN wil hiermee een krachtiger bestuursmodel doorvoeren.
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Voor de 5 sierduivenverenigingen, die een tentoonstelling organiseren, gaat er inhoudelijk weinig
veranderen. In plaats van bij het FB gaan zij straks de tentoonstellingsvergunning aanvragen bij de
regionale afdeling waarbinnen zij vallen en die gaat ook de vergunning afgeven en de gedelegeerde
toewijzen.
De sierduivenverenigingen van de NBS kunnen net als nu het geval is bij de provinciale afdelingen
ook aan de vergaderingen van de regionale afdelingen deelnemen, stemmen over diverse regionale
zaken en ook personen met alleen een NBS fokkersnummer kunnen, net als nu bij de provinciale
afdelingen (zoals in de afdeling Drenthe) het geval is, gekozen worden in het regiobestuur. Dat heeft
KLN gedaan zodat er in de regio tussen alle verenigingen onderling over regionale zaken kan worden
gecommuniceerd. Het bestuur van de NBS vindt het dan ook belangrijk dat haar plaatselijke en
regionale sierduivenverenigingen dat ook gaan doen.
De in de 2e alinea bedoelde wijziging heeft allerlei technische aanpassingen in de reglementen tot
gevolg die hieronder nader zijn uitgewerkt zoals:
• Wijziging tentoonstellingsreglementen.
• Wijziging bijlagen bij het tentoonstellingsreglement.
• De reglementen “Facilitair Bureau KLN-NBS” en “Taakomschrijving Facilitair Bureau en
gedelegeerden” worden vervangen door één nieuw reglement “Landelijke Coördinatie Regio’s en
gedelegeerden”.
Daarnaast gaat KLN het reglement voor provinciale afdelingen vervangen door een nieuw “Reglement
regionale afdelingen” en in de bijlage 8 bij het tentoonstellingsreglement de regels omtrent de
provinciale tentoonstellingen van KLN wijzigen in nieuwe regionale bondsshows van de diergroepen
van KLN.
Wat verandert er in grote lijnen:
• De afdelingen krijgen de volledige regie over het tentoonstellingswezen in hun regio
(tentoonstellingsvergunning, tentoonstellingsrooster en toewijzen gedelegeerden, afhandelen
gedelegeerdenrapporten en afhandeling conflicten inzake tentoonstellingen binnen de regio).
• Bij de opvolger van het FB, het Landelijke Coördinatie Regio’s (LCR), blijft;
o Het landelijk tentoonstellingsrooster.
o Registratie tentoonstellingsnamen.
o Opleiden, bijscholen, benoemen en ontslag van gecertificeerde gedelegeerden.
o Daarnaast komt er een klachten- en geschillencommissie (nieuw ter vervanging van
die activiteit door het FB bestuur) bestaande uit commissieleden LCR en 1 persoon
namens KLN en 1 persoon namens NBS.
• Nieuw schema aanvragen en afhandeling tentoonstellingsvergunningen. De aanvraag van alle
tentoonstellingen moet nu uiterlijk 1 december worden ingediend, dan hebben de afdelingen
nog even tijd om dit intern in het bestuur te bespreken en eventuele potentiële conflicten op te
lossen. Tot slot wordt het met de verenigingen in de regio afgestemd op de verplicht voor
1 april te houden voorjaarsvergadering. Daarna worden de vergunningen afgegeven door de
afdeling.
• De financiering van de regio’s gaat bestaan uit de tentoonstellingsleges en de bijdrage van
KLN op basis van een begroting van de algemene uitgaven en te ondernemen activiteiten
onder aftrek van de leges.
De verenigingen etc. krijgen ook een nieuwe verenigingscode bestaand uit de 1 e letter van de regio
(N, O, M, Z en W) met een nieuw volgnummer.

2 Wijzigingen tentoonstellingsreglementen
Algemene wijziging tentoonstellingsreglement voor de Verenigingstentoonstelling (RVT)
De naam van dit reglement wordt “tentoonstellingsreglement voor besloten tentoonstellingen” en
overal waar “verenigingstentoonstelling” staat wordt dit vervangen door “besloten tentoonstelling”. De
afkorting “RVT” wordt dan “RBT”. Om verwarring te voorkomen wordt hierna nog de oude term RVT
gebruikt.
Wijziging paragraaf 1 lid 5 Soorten open tentoonstellingen ROT
Deze tekst:
Zij gelden vooralsnog voor respectievelijk:
•
Bondstentoonstelling landelijk en provinciaal (bond)
•
Kampioenstentoonstelling, mannelijke dierenshow
•
Jeugdtentoonstelling (bond)
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•
Europashow, ook voor rassen c.q. rasgroepen (EE).
Wordt:
Zij gelden vooralsnog voor respectievelijk:
•
Nationale Bondstentoonstelling landelijk en regionale bondstentoonstelling
•
Kampioenstentoonstelling, mannelijke dierenshow
•
Nationale Jeugdshow
•
Europashow, ook voor rassen c.q. rasgroepen rasgebonden Europa shows).

Aan paragraaf 1. Definities wordt toegevoegd lid 8 (ROT) resp. lid 5 (RVT)
Lid … regionale afdeling resp. regiobestuur
In dit reglement wordt onder regionale afdelingen verstaan de vijf regionale afdelingen van KLN
(noord, oost, midden, zuiden en west) en onder regionale afdeling (het bestuur van) die afdeling
waarbij de vereniging of tentoonstellingsorganisatie is ingedeeld.
De verenigingen en tentoonstellingsorganisaties die lid zijn van KLN worden in een regio ingedeeld.
Ook de verenigingen en tentoonstellingsorganisaties die uitsluitend lid zijn van NBS moeten zich bij
een
regio
aansluiten
in
verband
met
het
regelen
en
toezicht
houden
op
tentoonstellingsaangelegenheden door de KLN regio. Dit is ook van toepassing op speciaalclubs van
KLN en NBS die een tentoonstelling organiseren.
Wanneer een gezamenlijke tentoonstelling wordt georganiseerd door verenigingen resp.
tentoonstellingsorganisaties uit meerdere regio’s dan zal deze gezamenlijke tentoonstelling een keuze
moeten maken voor een regio.
Aan paragraaf 1. Definities wordt toegevoegd lid 9 (ROT) resp. lid 6 (RVT)
Lid … Landelijke Coördinatie Regio’s (LCR)
Het Landelijke Coördinatie Regio’s is een gezamenlijke commissie van de bonden KLN en NBS dat de
werkzaamheden op tentoonstellingsgebied van de regionale afdelingen coördineert en ondersteunt.
Zij draagt o.a. zorg voor:
•
het aanstellen en ontslaan van gedelegeerden;
•
het opleiden en trainen van gedelegeerden;
•
de landelijke tentoonstellingskalender;
•
registratie erkende tentoonstellingsnamen
Aan paragraaf 1. Definities wordt toegevoegd lid 10 (ROT) resp. lid 7 (RVT)
Lid … Klacht- en geschillencommissie
De klacht- en geschillencommissie heeft tot taak de voorgelegde fraudes, overtredingen, geschillen en
klachten af te handelen als bedoelt in paragraaf 16 en 17 van dit reglement.
De commissie wordt gevormd door de commissieleden van het Landelijke Coördinatie Regio’s, een lid
aangewezen door KLN en een lid aangewezen door de NBS.
Paragraaf 2 lid 2. Naam van de te houden tentoonstelling ROT
De tekst:
De naam en de relatie met de betreffende vereniging(en) moeten, ter bescherming van beide, door en
bij het FB worden geregistreerd.
Het verzoek daartoe, moet worden gericht aan de secretaris van het FB, tenminste twee maanden
voordat de tentoonstellingsaanvraag voor de eerste Open tentoonstelling onder de betreffende naam
bij het FB wordt ingediend.
Wordt:
De naam en de relatie met de betreffende vereniging(en) moeten, ter bescherming van beide, door en
bij het Landelijke Coördinatie Regio’s (LCR) worden geregistreerd.
Het verzoek daartoe, moet worden gericht aan het Landelijke Coördinatie Regio’s (LCR), tenminste
twee maanden voordat de tentoonstellingsaanvraag voor de eerste Open tentoonstelling onder de
betreffende naam bij de regionale afdeling wordt ingediend.
Paragraaf 2 lid 2. Naam van de te houden tentoonstelling RVT
De tekst:
Het verzoek daartoe moet worden gericht aan secretaris van het FB, tenminste twee maanden,
voordat de tentoonstellingsaanvraag voor de eerste Verenigingstentoonstelling onder de betreffende
naam bij het FB wordt ingediend.
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Wordt:
Het verzoek daartoe moet worden gericht aan het Landelijke Coördinatie Regio’s (LCR), tenminste
twee maanden, voordat de tentoonstellingsaanvraag voor de eerste Verenigingstentoonstelling onder
de betreffende naam bij de regionale afdeling wordt ingediend.
Paragraaf 2 lid 6. Verplichtingen jegens overheden ROT en RVT
De tekst “het FB” wordt vervangen door “de regionale afdeling”.
Paragraaf 2 lid 11. Andere bepalingen ROT en RVT
De tekst “het FB” wordt vervangen door “de regionale afdeling resp. de betrokken bond”.
Paragraaf 2 lid 12 Toezicht door het FB ROT en RVT wordt
Tentoonstellingen, waarop dit reglement van toepassing is, moeten voldoen aan dit
tentoonstellingsreglement. De tentoonstellingen worden gehouden onder toezicht (auspiciën) van het
regiobestuur.
Toezicht betekent ook toezicht door inzenders. Zij zijn lid van een bij één of beide bonden aangesloten
plaatselijke of regionale vereniging of van een gelijkwaardige buitenlandse organisatie.
Wanneer wordt vastgesteld, dat niet aan het tentoonstellingsreglement wordt voldaan, moet dat
worden gemeld aan de betreffende tentoonstellingsorganisatie. Onvoldoende correctieve maatregelen
moeten worden gemeld aan de regionale afdeling.
Voor de tentoonstellingen, waarop dit reglement van toepassing is, stelt het betreffende regiobestuur
één of meerdere gedelegeerden aan.
Paragraaf 2 lid 14. Vrije toegang tot de tentoonstelling ROT en RVT
De tekst “het FB” wordt vervangen door “het Landelijke Coördinatie Regio’s (LCR) resp. de
voorganger Facilitair Bureau KLN-NBS”.
Paragraaf 3. Het verkrijgen van toestemming van het FB voor een tentoonstelling ROT/RVT
wordt:
Paragraaf 3. het verkrijgen van toestemming van de regionale afdeling voor een tentoonstelling
Lid 1. Aanvragen van vergunning bij de regionale afdeling
Voor het houden van een tentoonstelling van pelsdieren, pluimvee, sierduiven of combinaties daarvan,
zoals nader omschreven in paragraaf 5 lid 1, is vergunning van de regionale afdeling verplicht. Deze
moet worden aangevraagd door middel van het tentoonstellingsaanvraagformulier (Bijlage 1).
Op het tentoonstellingsaanvraagformulier moet de eigennaam en het nummer van de KvK van de
aanvragende/organiserende vereniging / tentoonstellingsorganisatie worden vermeld.
Zulks ook in geval van een tentoonstelling onder een andere naam en/of gezamenlijke tentoonstelling.
Wanneer de tentoonstelling in een tent zal worden gehouden, moet
tentoonstellingsaanvraagformulier onder “Bijzondere mededelingen” worden vermeld.

dit

op

het

Het tentoonstellingsaanvraagformulier moet door alle tentoonstellingen vóór 1 december van het jaar,
dat vooraf gaat aan het tentoonstellingsseizoen (1 april t/m 31 maart) waarin de tentoonstelling zal
worden gehouden, zijn ingediend bij de regionale afdeling.
Wanneer de regionale afdeling of een tentoonstellingsorganisatie van binnen de regio bezwaren heeft
tegen de aangevraagde tentoonstelling, dan wordt dit zo spoedig mogelijk aan de organisatie van de
aangevraagde tentoonstelling medegedeeld en zal getracht worden om in onderling overleg aan deze
bezwaren tegemoet te komen. Is er een bezwaar van een andere tentoonstellingsorganisatie van
buiten de regio dan wordt de klacht doorverwezen naar de klacht- en geschillencommissie.
Vóór 1 april maakt de regionale afdeling bekend of de aanvraag wel/niet is geaccepteerd en worden
de tentoonstellingsvergunningen door de regionale afdeling afgegeven.
Van de goedgekeurde aanvragen maakt de regionale afdeling een regio tentoonstellingsrooster wat
voor 15 april wordt doorgestuurd naar het Landelijke Coördinatie Regio’s (LCR) voor verwerking in het
landelijk tentoonstellingsrooster. Het overzicht is in Excel en het LCR geeft aan welke kolommen er
nodig zijn en hoe dit moet worden gevuld.
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Lid 2. Te laat aanvragen van de tentoonstelling
Door onverhoopte omstandigheden kan voor een tentoonstelling later dan de voorgeschreven datum
vergunning worden aangevraagd. De aanvraag wordt alleen geaccepteerd, indien de argumenten
voor de te late aanvraag voldoende overtuigend zijn.
Voor door een vereniging of tentoonstellingsorganisatie na 1 december ingediende
tentoonstellingsaanvraag geldt een boeteclausule groot € 10,00, die in rekening gebracht wordt bij het
innen van de leges.
Lid 3. Financiële verplichtingen
Leges: voor het verkrijgen van vergunning moeten leges worden betaald.
De voor de verschillende tentoonstellingen vastgestelde leges staan vermeld in Bijlage 2.
Op het tentoonstellingsaanvraagformulier moet de eenmalige incassomachtiging worden ingevuld en
ondertekend en moet men zorg dragen voor voldoende saldo op de bankrekening voor afschrijving
van de leges.
Indien de leges niet kunnen worden geïnd, zal de regionale afdeling geen toestemming verlenen.
Lid 4. Veranderen van de tentoonstellingsdatum of -locatie
Door omstandigheden kan een tentoonstellingsorganisatie genoodzaakt zijn om de aanvankelijke
datum en/of de locatie, waarop, c.q. waar, de tentoonstelling zou worden gehouden te wijzigen.
Dit dient terstond aan de regionale afdeling en aan de gedelegeerde van de tentoonstelling te worden
gemeld.
De regionale afdeling zal beoordelen of de wijziging, gezien de belangen van andere
tentoonstellingen, acceptabel is.
Lid 5. Annuleren van de tentoonstelling
Indien een goedgekeurde tentoonstelling, om welke reden dan ook, geen doorgang kan vinden, moet
de tentoonstellingsorganisatie hiervan terstond mededeling doen aan alle instanties, waarvan een
vergunning of goedkeuring voor het houden van die tentoonstelling is ontvangen.
Deze mededeling moet ook gezonden worden aan alle medewerkers aan die tentoonstelling en,
indien de inschrijving reeds is geopend of heeft plaats gehad, aan alle inschrijvers, aan de
gedelegeerde en aan het Landelijke Coördinatie Regio’s (LCR).
Lid 6. Intrekken van een verleende vergunning
De regionale afdeling kan een reeds verleende vergunning intrekken, wanneer mocht blijken, dat niet
aan de voorwaarden van dit reglement kan worden/wordt voldaan of andere redenen daartoe
aanleiding geven.
De reden(en) moet(en) eenduidig en onderbouwd zijn en aan de tentoonstellingsorganisatie, waarop
een en ander betrekking heeft, bekend worden gemaakt.
De tentoonstellingsorganisatie kan tegen het intrekken van de vergunning in beroep gaan bij één van
de bonden.
Lid 7. Onthouden van vergunning
De regionale afdeling kan een tentoonstellingsaanvraag afwijzen indien sprake is van:
•
aangetoonde tegenstrijdige belangen, die de kleindierhobby schaden;
•
de aanvragende tentoonstellingsorganisatie bij een vorige tentoonstelling in het nakomen van
de verplichtingen van het tentoonstellingsreglement, ondanks maning door de regionale
afdeling, ernstig tekort is geschoten.
Er moet hoor en wederhoor plaatsvinden.
Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de betreffende
tentoonstellingsorganisatie in beroep gaan bij de bonden.
Paragraaf 4 lid 5 kopje Verplichtingen keurmeester-tentoonstellingsorganisatie v.v. ROT/RVT
De tekst “het FB” wordt vervangen door “de regionale afdeling”.
Paragraaf 4 lid 9 Gedelegeerde ROT en RVT
De zin:
Voor de tentoonstellingen, waarop dit reglement van toepassing is, stelt het FB een gedelegeerde
aan. Op Nationale shows en/of Bondsshows kunnen door het FB meerdere gedelegeerden
aangesteld worden.
wordt:
Voor de tentoonstellingen, waarop dit reglement van toepassing is, wijst de regionale afdeling een
gedelegeerde aan.
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In de verdere tekst wordt “het FB” vervangen door “de regionale afdeling”.

Paragraaf 7 lid 5 Algemene tentoonstellingsbepalingen ROT
De tekst “het FB” wordt vervangen door “de regionale afdeling”.
Paragraaf 7 Lid 6. Controle door de gedelegeerde ROT
De tekst “het FB” wordt vervangen door “de regionale afdeling”.
Paragraaf 7 lid 8 Het verstrekken van het vraagprogramma wordt:
Tenminste 14 dagen vóór aanvang van de tentoonstelling, moet een vraagprogramma per post of email zijn ingestuurd naar:
•
De regionale afdeling;
•
Het secretariaat of een daarvoor aangewezen functionaris van iedere bond, waartoe de op de
tentoonstelling gevraagde dieren behoren;
•
Het merkenbureau van KLN (mag ook na afloop van de tentoonstelling bij het KLN
prijzenformulier samen met de catalogus);
•
De gedelegeerde;
•
Iedere gecontracteerde keurmeester.
Voor deze categorieën mag het ook op de website van de organisatie staan
•
Mogelijke inschrijvers;
•
De secretarissen van de ondergebrachte tentoonstellingen/shows.
Paragraaf 15 lid 5 Controle door het FB c.q. gedelegeerde ROT (en verwijzing in RVT) Titel
wordt:
Paragraaf 15 lid 5 Controle door de regionale afdeling c.q. gedelegeerde

Paragraaf 16. FRAUDE, OVERTREDINGEN
MAATREGELEN / SANCTIES wordt:

VAN

DIT

REGLEMENT,

OP

TE

LEGGEN

Lid 1. Fraude
De keurmeester in functie (met getuigenis van een lid van het tentoonstellingsbestuur), de
tentoonstellingsorganisatie en voor zover aangewezen de gedelegeerde, moeten binnen 3 weken na
het beëindigen van de tentoonstelling, inzenders wegens onregelmatig handelen, melden bij de
klacht- en geschillencommissie. Deze commissie kan een der maatregelen treffen of sancties c.q.
maatregelen opleggen als in paragraaf 16, lid 4.
Tegen een door de klacht- en geschillencommissie opgelegde maatregel of sanctie is binnen één
maand na ontvangst van de schriftelijke uitspraak beroep mogelijk bij de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering van de desbetreffende bond. Bij beroep op de Algemene Ledenvergadering wordt
een eventuele sanctie c.q. maatregel opgeschort tot na het besluit van die vergadering.
Lid 2. Overtredingen van dit reglement en andere de tentoonstellingen betreffende voorschriften.
Voor alle tentoonstellingen geldt, dat bij overtreding van dit reglement of van andere de
tentoonstellingen betreffende voorschriften, er maatregelen kunnen worden genomen welke herhaling
moeten kunnen voorkomen.
De te nemen maatregelen en/of op te leggen sancties zullen worden bepaald, met inachtneming van
paragraaf 16, lid 4. door de klacht- en geschillencommissie.
Maatregelen en/of op te leggen sancties kunnen worden genomen/opgelegd, zowel tegen de
tentoonstellingsorganisatie als tegen ieder persoon, voor zover deze lid is van één van de bonden en
die medewerking verleent aan of inzender is naar een tentoonstelling.
Lid 3. Behandeling
De klacht- en geschillencommissie geeft de technische (diergroep gebonden) gevallen door aan de
betreffende bond. Zaken van niet-technische aard worden door de klacht- en geschillencommissie zelf
behandeld. De klacht- en geschillencommissie moet hoor en wederhoor toepassen.
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Klachten van een tentoonstellingsbestuur over keurmeesters worden bij voorkeur ter plaatse door de
gedelegeerde gecontroleerd en afgehandeld. Een eventuele klacht van de tentoonstelling houdende
vereniging moet bij het rapport van de gedelegeerde gevoegd worden.
Keurmeesters kunnen, indien dit mogelijk is, hun klacht bij de gedelegeerde melden, of anders bij de
regionale afdeling neerleggen. Het geniet echter de voorkeur dat kleine onvolkomenheden direct bij de
gedelegeerde worden gemeld, zodat direct naar een oplossing kan worden gezocht.
Lid 4. Op te leggen maatregelen/sancties.
Afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding kunnen de volgende maatregelen of sancties
worden getroffen:
•
bij overtreding(en) c.q. tekortkoming(en) door / van de tentoonstellingsorganisatie
1.
Vermaning.
2.
Berisping met openbaarmaking in Kleindier Magazine met vermelding van de initialen.
3.
Niet verlenen van vergunning voor een volgende tentoonstelling, eveneens met
openbaarmaking.
4.
Bij herhaling:
Niet verlenen van vergunning voor voorgenomen volgende tentoonstelling(en).
•

bij overtreding(en) c.q. tekortkoming(en) door / van de inzender, fokker, bezoeker,
keurmeester:
1.
Vermaning.
2.
Berisping met openbaarmaking in Kleindier Magazine met vermelding van de initialen.
3.
Voorwaardelijk exposeerverbod (bij keurmeester keurbeperking) voor een bepaalde
periode met een nader vast te stellen proeftijd, met openbaarmaking in Kleindier
Magazine en al dan niet met vermelding van de initialen.
4.
Onvoorwaardelijk exposeerverbod voor een bepaalde periode.
Bij herhaling:
1.
Onvoorwaardelijk exposeerverbod met openbaarmaking in Kleindier Magazine onder
vermelding van initialen.
2.
Onvoorwaardelijke schorsing met openbaarmaking in Kleindier Magazine onder
vermelding van de initialen.

Paragraaf 17. GESCHILLEN EN KLACHTEN wordt:
Lid 1. Geschillen.
Wanneer een geschil, waarmee bedoeld wordt een verschil van mening over een bepaalde zaak een
tentoonstelling betreffende en niet zijnde een klacht, niet ter plaatse kan worden opgelost of indien de
voorgestelde oplossing niet wordt aanvaard door één of beide partijen, kan bij de klacht- en
geschillencommissie om een uitspraak worden gevraagd.
Uitgezonderd zijn de alle conflicten inzake tentoonstellingen binnen een regio die door de betreffende
regionale afdeling moeten worden afgehandeld.
De aanvraag dient schriftelijk te geschieden binnen twee maanden na afloop van de tentoonstelling.
De klacht- en geschillencommissie moet hoor en wederhoor toepassen.
Een uitspraak wordt de indiener uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag bericht en dient
schriftelijk te geschieden. Bij ingewikkeldheid der zaak kan een termijn eenmalig met een maximum
van 6 maanden worden verlengd.
Een geschil kan ook voorafgaand aan de tentoonstelling ontstaan zoals een (vermeend) datumconflict
tussen twee of meer tentoonstellingsorganisaties uit meerdere regio’s en er moet dan binnen twee
maanden een uitspraak worden gedaan tenzij bij ingewikkeldheid van de zaak een langere termijn
nodig is.
De uitspraak van de klacht- en geschillencommissie is bindend voor wat betreft het geschil en kan
alleen worden vervolgd met een klacht, waarvoor dan van toepassing is het gestelde in paragraaf 17,
lid 2.
Lid 2. Klachten.
Een klacht, waarmee bedoeld wordt een verweer tegen een vermeende onrechtmatige daad of
handeling van de tentoonstellingsorganisatie of enig andere medewerker aan die tentoonstelling, dient
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voor onderzoek en berechting te worden ingediend op de wijze en bij de instantie als hierna is
vermeld, en wel binnen twee maanden na het ontstaan van de klacht of de ontvangen uitspraak over
een geschil als bedoeld onder paragraaf 17, lid 1.
De klacht- en geschillencommissie moet hoor en wederhoor toepassen.

A.
disciplinaire klachten
1.
Een klacht betreffende tentoonstellingen moet schriftelijk worden ingediend bij de klacht- en
geschillencommissie. De indiener van deze klacht moet een afschrift daarvan zenden aan de
gedelegeerde en aan de aangeklaagde. Deze moeten binnen twee weken eventueel een commentaar
aan de klacht- en geschillencommissie zenden.
2.
Een klacht betreffende het gedrag van een keurmeester moet schriftelijk worden ingediend bij
de klacht- en geschillencommissie. De klacht- en geschillencommissie neemt deze klacht niet in
behandeling maar zendt deze klacht naar de bond waar de keurmeester onder ressorteert, voor
verdere afwikkeling.
De indiener van deze klacht moet een afschrift daarvan zenden aan de aangeklaagde en aan de
gedelegeerde. Deze moeten binnen twee weken een commentaar c.q. advies aan de bond zenden.
B.
technische klachten
1.
Een klacht betreffende een dier, de beoordeling van een dier of een merk van een dier, dat
aanwezig is op een tentoonstelling, moet schriftelijk worden ingediend bij de bond waaronder de
diergroep van het betreffende dier behoort. De indiener van deze klacht moet een afschrift daarvan
zenden aan de regionale afdeling, aan de gedelegeerde en aan de aangeklaagde. De gedelegeerde
en de aangeklaagde moeten binnen twee weken een commentaar aan de bond zenden.
De betreffende bond legt eventueel een sanctie of maatregel op.
2.
Een klacht betreffende het vakmanschap van een keurmeester moet schriftelijk worden
ingediend bij het bestuur van de bond waaronder de betreffende keurmeester ressorteert.
De indiener van deze klacht moet een afschrift daarvan zenden aan de aangeklaagde. De
aangeklaagde moet binnen twee weken zijn reactie op de klacht aan het bestuur van de betreffende
bond zenden.
De betreffende bond legt eventueel een sanctie of maatregel op.
De door de bond genomen sanctie of maatregel wordt medegedeeld aan de aangeklaagde en de
indiener van de klacht. De betreffende bond informeert de betreffende keurmeestersvereniging over
de te treffen sanctie of maatregel.
Afhandelingsprocedure
•
In het geval als bedoeld onder A.1 doet de klacht- en geschillencommissie uitspraak binnen
een termijn van zes maanden gerekend vanaf het moment, waarop door de klacht- en
geschillencommissie de klacht werd ontvangen.
•
In de gevallen onder A.2, B.1 en B.2 doet de desbetreffende bond uitspraak binnen een
termijn van zes maanden, gerekend vanaf het moment, waarop door de bond de klacht werd
ontvangen.
Voorwaarden
•
Bij het indienen van een klacht verplicht de indiener van de klacht en desgevraagd de
aangeklaagde zich om aan de betreffende instantie, die de klacht behandelt, alle gewenste
gegevens die nodig zijn voor een correcte afhandeling te verstrekken.
•
De aangeklaagde moet medewerking verlenen aan het tot stand komen van een
rechtvaardige en onderbouwde uitspraak.
•
De indiener van de klacht of de aangeklaagde verplicht zich te onderwerpen aan de uitspraak
van de klacht- en geschillencommissie, tenzij één of beide partij(en) binnen één maand na
ontvangst van de schriftelijke uitspraak in beroep gaat bij de Algemene Ledenvergadering van
de bond.
•
Dit beroep moet dan schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van de bond.
•
De uitspraak van de Algemene Ledenvergadering is bindend voor alle partijen en hiertegen is
geen beroep mogelijk.
•
Het niet respecteren van deze uitspraak, op welke wijze dan ook, kan voor kortere of langere
termijn algehele uitsluiting van enig onder de bond(en) behorende instantie tot gevolg hebben.
•
Eventuele vorderingen van de aanklager op de tegenpartij, zoals bijvoorbeeld gewonnen
prijzen, worden opgehouden, zolang nog geen uitspraak is gedaan.
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Paragraaf 18 Slotbepalingen ROT/RVT wordt:
Lid 1. Pilots / experimenten
Het bestuur van KLN en het bestuur van de NBS kunnen al dan niet gezamenlijk besluiten tot een
pilot/experiment dat afwijkt van de bepalingen in dit reglement. Zij stellen of alle regionale afdelingen
of indien één regionale afdeling is betrokken die afdeling voor de aanvang hiervan op de hoogte met
o.a. informatie over de aard c.q. doel van de pilot/experiment, bij welke show(s) dit zal plaatsvinden,
de duur en de eventuele voorwaarden die hiervoor gelden. Ook aan de klacht- en
geschillencommissie moet een afschrift worden toegestuurd.
Lid 2. Ontheffing van dit reglement
In bijzondere gevallen kan de betrokken regionale afdeling ontheffing verlenen van één of meer
bepalingen van dit reglement, indien hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend.
De betrokken regionale afdeling kan ook uit eigen beweging ontheffing verlenen.
De betrokken regionale afdeling maakt de genomen beslissing aanstonds openbaar op de
gebruikelijke wijze.
De beslissing wordt medegedeeld aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de
bond(en) en is tot aan de genoemde vergadering van kracht. De betrokken regionale afdeling kan de
Algemene Ledenvergadering verzoeken om verlenging van de periode, waarvoor de ontheffing geldt.
Lid 3. Afwijken van dit reglement
Indien om praktische redenen (in geval van calamiteit, ziekte, overmacht etc.) van dit reglement moet
worden afgeweken, moet dit onverwijld aan de regionale afdeling worden gemeld. Zonder diens
toestemming moet dit tentoonstellingsreglement worden gerespecteerd.
Lid 4. Waarin dit reglement niet voorziet
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de regionale afdeling. De regionale afdeling
maakt de genomen beslissing ter stond op de gebruikelijke wijze openbaar met afschrift aan de
bonden, overige regionale afdelingen en de klacht- en geschillencommissie.
De beslissing is van kracht tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de bond(en).
Is de werking van de genomen beslissing gedurende een langere periode nodig, dan zal de regionale
afdeling aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering een voorstel tot wijziging van het
reglement voorleggen.
Lid 5. Wijziging van dit reglement
Dit reglement en bijlagen kan worden gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering van beide
bonden bij een gewone meerderheid van stemmen. Een besluit van de Algemene Ledenvergadering
tot wijziging van dit reglement treedt in werking op een tijdstip bepaald door de vergadering. Indien
geen tijdstip is bepaald, treedt het besluit in werking bij de aanvang van het eerstvolgende
tentoonstellingsseizoen.
Indien een voorstel tot wijziging van dit reglement of bijlage uitsluitend een of meer diergroepen betreft
die onder één bond vallen, wordt het voorstel alleen op de algemene ledenvergadering van die bond
behandeld en is de uitkomst van die stemming bepalend voor het wel of niet doorvoeren van die
wijziging in de tentoonstellingsreglementen.
De beide bondsbesturen kunnen dit reglement wijzigen voor een beperkte duur en wel bij
bestuursbesluit. Dit besluit, dat ter stond op de gebruikelijke wijze openbaar wordt gemaakt, is van
kracht tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergaderingen.
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3 Wijziging bijlagen bij het tentoonstellingsreglement
Bijlage 1
Het nieuwe aanvraagformulier ziet er zo uit:
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Bijlage 2
De tekst “het FB” wordt vervangen door “de regionale afdeling”.
Bijlage 3 vervalt.

4 Reglement Landelijke Coördinatie Regio’s en gedelegeerden
Lid 1

Begrippen

Landelijke Coördinatie Regio’s
Het Landelijke Coördinatie Regio’s (LCR) is een samenwerking tussen Kleindier Liefhebbers
Nederland (KLN) en de Nederlandse bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen (NBS) in de vorm
van een gezamenlijke commissie die ten doel heeft om namens KLN en NBS een aantal zaken op het
gebied van kleindiertentoonstellingen te coördineren.
De leden van het Landelijke Coördinatie Regio’s (LCR) worden door de bonden gezamenlijk benoemd
waarbij de kwaliteiten die voor een functie zijn vereist en het functioneren binnen de commissie de
belangrijkste criteria voor benoeming zijn. Ook het ontslag geschiedt door de gezamenlijke bonden.
Het Landelijke Coördinatie Regio’s bestaat uit minstens twee leden. De taken van het Landelijke
Coördinatie Regio’s (LCR) worden verdeeld in twee portefeuilles:
•
Tentoonstellingszaken. Dit houdt o.m. in het opstellen van het landelijk tentoonstellingsrooster,
registratie tentoonstellingsnamen.
•
Coördinatie gedelegeerden. Voorlichten gedelegeerden, adviseren en ondersteunen
gedelegeerden, per jaar dan wel per twee jaar organiseren van bijeenkomsten voor
gedelegeerden en onderlinge communicatie.
Het Landelijke Coördinatie Regio’s is verantwoordelijk voor benoeming,
begeleiding/coaching, evaluatie en ontslag van de gecertificeerde gedelegeerden.

opleiding,

Gedelegeerde
Functionaris, niet zijnde een NBS/KLN keurmeester, de gedelegeerdencoördinator van Landelijke
Coördinatie Regio’s, benoemd en gecertificeerd door het Landelijke Coördinatie Regio’s, met als
belangrijkste taak een adviserende en controlerende rol bij de naleving door de tentoonstelling
houdende organisaties en keurmeesters van het Tentoonstellingsreglement, dat geldig is op alle
tentoonstellingen in Nederland.
Lid 2 Benoeming en ontslag leden van het Landelijke Coördinatie
Regio’s
De commissieleden van het LCR worden door de besturen van KLN en NBS benoemd. Zij worden
benoemd voor een periode van drie jaar. Het rooster van aftreden wordt ter goedkeuring aan de
besturen van KLN en NBS voorgelegd. De besturen van KLN en NBS kunnen commissieleden op
verzoek van de commissieleden zelf of om voor de bonden moverende redenen tussentijds ontslaan.
Lid 3 Voorwaarden gedelegeerden
De gedelegeerde moet lid zijn van KLN of in het bezit zijn van een geldig fokkersnummer van de NBS.
Naast de kandidaten, die zich rechtstreeks aanmelden voor de functie van gedelegeerde, dragen de
afdelingen van KLN eveneens personen voor, die geschikt zijn om de taken van een gedelegeerde uit
te voeren. De afdelingen van KLN moeten er zorg voor dragen, dat er voor alle diergroepen en alle
soorten tentoonstellingen in voldoende mate geschikte personen worden voorgedragen.
•
De gedelegeerde moet bereid zijn om alle bijeenkomsten, die worden georganiseerd om het
functioneren te optimaliseren, bij te wonen.
•
De gedelegeerde moet beschikken over voldoende communicatieve en sociale vaardigheden.
•
De gedelegeerde moet steeds op de hoogte zijn van de geldende tentoonstellingsbepalingen,
zoals gegeven in het Tentoonstellingsreglement.
Lid 4 Benoeming/herbenoeming/ontslag gedelegeerden
Kandidaten kunnen zich persoonlijk aanmelden of worden door de NBS of de afdelingen van KLN
voorgedragen bij het Landelijke Coördinatie Regio’s. Gedelegeerden worden benoemd door het
Landelijke Coördinatie Regio’s.
Gedelegeerden worden telkens benoemd voor een periode van één jaar met automatische verlenging.
Als een jaar wordt beschouwd de periode tussen 1 april tot en met 31 maart van het opvolgende jaar.
Ontslag van gedelegeerden geschiedt door het Landelijke Coördinatie Regio’s.
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De betrokkene ontvangt tijdig een schriftelijk, met redenen omkleed, bericht als diens aanstelling als
gedelegeerde niet verlengd wordt. Beroep is alleen mogelijk bij de ALV van de bond, waarvan de
betreffende gedelegeerde lid is en moet uiterlijk binnen één maand na ontslag schriftelijk worden
ingediend bij het bestuur van die bond. De bonden houden elkaar op de hoogte van de afhandeling
van een ingediend beroep.
Lid 5
•
•
•
•
•

Bevoegdheden van de gedelegeerde
De gedelegeerde heeft te allen tijde en zo vaak hij nodig acht toegang tot de
tentoonstellingen, die hem zijn toegewezen.
De gedelegeerde geeft indien nodig gevraagd of ongevraagd advies.
De gedelegeerde is bevoegd om op te treden tegen geconstateerde onregelmatigheden. Het
Tentoonstellingsreglement is daarbij de leidraad.
De gedelegeerde kan in voorkomende gevallen het tentoonstellingsbestuur verplichten zich
aan de geldende regels en voorschriften te houden.
In dergelijke gevallen dient er steeds gerapporteerd te worden aan de afdeling via het
rapportageformulier.

Lid 6 Evaluatie / bijscholing gedelegeerden
Eénmaal per twee jaar wordt door het Landelijke Coördinatie Regio’s een evaluatiebijeenkomst
georganiseerd, die door de gedelegeerden bezocht moet worden. Deze evaluatiebijeenkomst kan zo
gepland worden, dat ze twee inhoudelijk gelijke momenten kent. Elke gedelegeerde dient één van de
twee momenten bij te wonen.
Het Landelijke Coördinatie Regio’s draagt ook zorg voor tussentijdse bijscholing. Het Landelijke
Coördinatie Regio’s maakt daarbij gebruik van de laatste algemeen gebruikelijke media.
Voor bijscholing en evaluatie worden uitgenodigd:
•
Alle gedelegeerden;
•
De leden van het Landelijke Coördinatie Regio’s;
•
Een vertegenwoordiging van de Bondsbesturen.
Lid 7 Financiën
Het Landelijke Coördinatie Regio’s en de commissieleden zijn niet bevoegd om namens KLN en/of
NBS overeenkomsten af te sluiten of om KLN en/of NBS op enig wijze te verbinden.
De leden van het Landelijke Coördinatie Regio’s ontvangen een vergoeding van de door hen
gemaakte kosten. Dit betreft de kantoorkosten en noodzakelijke reiskosten, die samenhangen met
hun functie.
De financiële administratie van het Landelijke Coördinatie Regio’s zal worden verzorgd door (de
penningmeester van KLN) die tevens een financieel verslag over het kalenderjaar zal opstellen en ter
goedkeuring aan de besturen van KLN en NBS zal voorleggen.
Overschotten en tekorten worden door beide bonden KLN en NBS op gelijke wijze verdeeld. Het
Landelijke Coördinatie Regio’s krijgt de beschikking over het eindsaldo van de het voormalige
Facilitair Bureau KLN-NBS.
Lid 8 Legitimatiebewijs
De leden van het Landelijke Coördinatie Regio’s en de gedelegeerden ontvangen een
legitimatiebewijs, dat vrije toegang geeft tot alle tentoonstellingen in Nederland. De door voormalige
Facilitair Bureau KLN-NBS legitimatiebewijzen blijven geldig.
Lid 9 Geschillen, klachten of fraude
Geschillen, klachten en fraude worden behandeld door de klachten- en geschillencommissie
bestaande uit commissieleden van het Landelijke Coördinatie Regio’s, een lid aangewezen door KLN
en een lid aangewezen door de NBS.
Lid 10 Wijzigingen reglementen en besluiten
Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door voorstellen die zowel op een algemene
ledenvergadering van KLN en op een algemene ledenvergadering van de NBS worden behandeld.
Een voorstel tot wijziging is aangenomen indien het op beide vergaderingen met gewone meerderheid
van stemmen is aangenomen.
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergaderingen van KLN en NBS op respectievelijk ….
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25.

Verenigingsvoorstellen
Er zijn door het NBS bestuur geen verenigingsvoorstellen ontvangen.

26.

Rondvraag

27.

Sluiting
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