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AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING  

OP WOENSDAG 27 OKTOBER 2021  

Aanvang van de vergadering: 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur 

 

Locatie: Hotel De Witte Bergen 

Rijksweg 2, 3755 MV Eemnes (Laren)  

 

Vanaf 25 september is de verplichting tot het handhaven van 1,5 meter afstand vervallen, maar 

blijft het wel een advies. Daarnaast dient bij elke horecagelegenheid een geldige QR-code te 

worden getoond met de Coronacheck-app of een papieren exemplaar. U mag bij Hotel De Witte 

Bergen dus alleen naar binnen als u bent gevaccineerd, corona heeft doorgemaakt of getest 

bent. Dit moet een PCR-test zijn die maximaal 24 uur oud is.  

Het bestuur heeft besloten om in een gedeelte van de zaal stoelen op 1,5 meter te laten 

plaatsen. In verband met de beschikbare ruimte willen we graag weten wie aanwezig zal zijn. 

Alhoewel dit niet gebruikelijk is voor een ALV, vragen wij u uiterlijk 13 oktober a.s. via 

secretaris@nlv.nu door te geven of u op de ALV aanwezig zult zijn. U ontvangt een bevestiging 

van aanmelding. Als het maximum aantal aanwezigen is bereikt, komt uw naam op een 

wachtlijst te staan.  

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

 

3. Herbenoeming Ingrid Veldkamp 

Mevrouw Ingrid Veldkamp heeft tijdens de ALV van 15 april jl. meegedeeld haar 

bestuurslidmaatschap te beëindigen. Daags na de vergadering is zij op dit besluit 

teruggekomen. Het bestuur stelt voor het bestuurslidmaatschap van mevrouw Ingrid 

Veldkamp te continueren. 

 

4. Ingekomen documenten 

Brief Marjolein Lourens d.d. 11 april jl. ingekomen tijdens de ALV op 15 april jl.  

De brief is te lezen op de website www.nlv.nu/documentenalv. 

 

5. Verslag van de digitale ALV op 28 januari 2021  

Het verslag staat in deze LP. 

 

6. Verslag van de digitale ALV op 15 april 2021 

Het verslag staat in deze LP. 

 

7. Jaarverslagen en beleidsplannen commissies 

• ABC 

• AC 

• CMC 

• JPC 

De jaarverslagen van de commissies en de ledenadministratie zijn vanaf 15 september 

a.s. in te zien op de website van de NLV (www.nlv.nu/documentenalv) 

 

8. Goedkeuring Jaarrekening 2020 

De jaarrekening 2020 is vanaf 15 september a.s. op te vragen via 

penningmeester@nlv.nu.  

 

mailto:secretaris@nlv.nu
http://www.nlv.nu/documentenalv
http://www.nlv.nu/
mailto:penningmeester@nlv.nu
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9. Bijstellen begroting 2021 en vaststellen begroting 2022 

De bijstelling van de begroting 2021 en de begroting 2022 zijn vanaf 15 september a.s. 

op te vragen via penningmeester@nlv.nu.  

 

10. Herbenoeming accountant Van Oers 

Het bestuur stelt voor de samenwerking met Accountantsbureau Van Oers, ter 

verkrijging van een beoordelingsverklaring voort te zetten.  

 

11. Vaststelling contributie 2022 

Onder andere als gevolg van de coronacrisis zijn met name de papier- en drukkosten en 

de portokosten het afgelopen jaar behoorlijk gestegen. Om deze kosten te kunnen 

opvangen, stelt het bestuur voor de contributie voor een lid dat via automatische 

incasso betaalt, te verhogen naar € 36,00 per jaar (is € 32,50), voor een gezinslid naar 

€ 12,00 (is € 11,00) en een lid dat de contributie betaalt met een acceptgiro tot € 42,00 

(is 37,50).  

 

12. Voorstel aanpassing Statuten 

Tijdens de ALV van 15 april is een aantal aanpassingen al ter stemming aan de leden 

voorgelegd. Echter door de onoverzichtelijke situatie die destijds ontstond, mede als 

gevolg van niet optimale geluidsverbindingen, is besloten deze aanpassingen terug te 

trekken evenals de uitslag van de reeds afgehandelde stemmingen. De aanpassingen 

worden nu opnieuw aan de vergadering ter besluitvorming voorgelegd.  

 

Artikel 4 lid 7 

Leden voor het leven zijn gewone leden, zij betalen eenmalig een bedrag gelijk aan 

twintig maal de jaarcontributie, welke op dat moment is verschuldigd. 

 

Deze lidmaatschapsvorm is bij de oprichting van de NLV ingesteld om snel vermogen te 

kunnen opbouwen. 

Wijzigen:  

Laten vervallen van lid 7.  

De lidnummers 8 tot en met 11 worden omgenummerd naar 7 tot en met 10.  

  

Artikel 5 lid 7.  

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat 

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene 

binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de 

beroepscommissie als bedoeld in artikel 18 van deze statuten. Hij wordt daartoe ten 

spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.  

 

Wijzigen: Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op 

grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 

laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de 

betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep 

open bij de beroepscommissie als bedoeld in artikel 18 van deze statuten. Hij wordt 

daartoe ten spoedigste schriftelijk per aangetekende post van het besluit met opgave 

van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is 

het lid geschorst.  

 

Toevoegen: Artikel 6. 

1.Tijdelijke beëindiging lidmaatschap: 

mailto:penningmeester@nlv.nu
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a. door schorsing;  

2. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 

reglementen of besluiten der vereniging handelt, de vereniging op onredelijk wijze 

benadeelt. 

3. Schorsing geschiedt door het bestuur. 

4. Een lid kan voor een bepaalde tijd, met een maximum van één jaar worden 

geschorst. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het 

lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het 

recht om in beroep te gaan.  

5. Van een besluit tot schorsing staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst 

van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de beroepscommissie als bedoeld 

in artikel 18 van deze statuten. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk, per 

aangetekende post, van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.  

 

De artikelen na lid 6 worden opnieuw genummerd. Het oude artikel 6 wordt artikel 7. 

Artikel 7 wordt artikel 8, enz. Artikel 18 Beroepscommissie wordt Artikel 19.  

 

Artikel 19. BEROEPSCOMMISSIE 

6. De beroepscommissie heeft als taak het beroep te behandelen van:  

a. personen die zich hebben aangemeld als lid en door het bestuur, gelet op artikel 4 lid 

8 niet zijn toegelaten als lid van de vereniging;  

b. leden waarvan het lidmaatschap door het bestuur van de vereniging op grond van 

artikel 5 lid 7 is opgezegd;  

c. leden die door het bestuur van de vereniging op grond van artikel 5 lid 7 uit het 

lidmaatschap van de vereniging zijn ontzet.  

 

 

Toevoegen: Artikel 19 lid d  

d. Leden die door het bestuur van de vereniging op grond van artikel 6 lid 5 zijn 

geschorst.  

 

13. Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement 

Artikel 11.  

Gelet op het bepaalde in artikel 5 lid 1. d. van de statuten is het bestuur bevoegd een 

lid uit het lidmaatschap te ontzetten (te royeren), wanneer dit lid handelt in strijd met 

de door de vereniging gehanteerde fokreglementen. Een persoon die om die reden uit 

het lidmaatschap ontzet is, kan na twee jaar opnieuw het lidmaatschap aanvragen, 

waarbij de gewone statutaire regels gelden voor toelating, hetgeen echter geen garantie 

inhoudt dat de betreffende persoon alsdan opnieuw als lid van de vereniging zal worden 

toegelaten.  

 

Wijzigen: Artikel 11. 

1. Gelet op het bepaalde in Artikel 5 lid 1.c van de statuten is het bestuur bevoegd het 

lidmaatschap van een lid op te zeggen (opzegging) Het betreffende lid kan 24 maanden 

na datum opzegging opnieuw het lidmaatschap aanvragen, waarbij de gewone statutaire 

regels gelden voor toelating, hetgeen echter geen garantie inhoudt dat de betreffende 

persoon alsdan opnieuw als lid van de vereniging zal worden toegelaten. Bij VFR 

overtreding van het betreffende lid binnen 24 maanden na acceptatie, wordt meteen 

overgegaan tot ontzetting (royement) 

2. Gelet op het bepaalde in artikel 5 lid 1. d. van de statuten is het bestuur bevoegd een 

lid uit het lidmaatschap te ontzetten (te royeren), wanneer dit lid handelt in strijd met 

de door de vereniging gehanteerde fokreglementen. Een persoon die om die reden uit 
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het lidmaatschap ontzet is, kan na drie jaar opnieuw het lidmaatschap aanvragen, 

waarbij de gewone statutaire regels gelden voor toelating, hetgeen echter geen garantie 

inhoudt dat de betreffende persoon alsdan opnieuw als lid van de vereniging zal worden 

toegelaten.  

3. Gelet op het bepaalde in artikel 6 lid 1.a. van de statuten is het bestuur bevoegd het 

lidmaatschap van een lid voor bepaalde tijd, met een maximum van één jaar, te 

schorsen. 

 

Artikel 13.  

Jaarlijks organiseert de commissie een fokkersberaad en (fok)informatiedagen.  

 

Wijzigen: 

Jaarlijks organiseert de commissie een ledenberaad en (fok)informatiedagen.  

 

Artikel 13  

De commissie verstrekt onder bepaalde condities op schriftelijk verzoek de bij de 

vereniging bekende gegevens: 

 

Wijzigen: De commissie verstrekt op verzoek de bij de vereniging bekende (hond) 

gegevens: 

 

Artikel 13 lid c.  

alle overige gegevens (t.a.v. gezondheid, karakter, behaalde diploma’s etc.) die door de 

eigenaar/fokker van de betreffende Labrador Retriever schriftelijk zijn gemeld aan de 

NLV. 

Wijzigen:  

alle overige gegevens (t.a.v. gezondheid, karakter, behaalde diploma’s etc.) die door de 

eigenaar/fokker van de betreffende Labrador Retriever zijn gemeld aan de NLV. 

 

14. Invoering Code van Ethiek 

Het bestuur stelt voor een Code van Ethiek voor de leden van de NLV in te voeren.  

Code van ethiek voor de leden van de NLV 

1.Leden bieden hun hond(en) de leefomstandigheden, zorg, voeding, geestelijke en 

lichamelijke uitdaging en aandacht die nodig zijn voor een gezond en gelukkig leven. Zij 

houden niet méér honden dan waarvoor zij zorg kunnen dragen. 

2. Leden die een nest fokken of hun reu ter dekking aanbieden conformeren zich aan 

het verenigingsfokreglement (VFR) van de NLV. Zij houden bij het maken van een 

combinatie rekening met de rasstandaard en het rastypische karakter van de Labrador 

Retriever. 

3. Er mag alleen worden gefokt met honden waarvan, naast de eisen in het VFR, ook 

redelijkerwijs aangenomen kan worden dat zij vrij zijn van serieuze erfelijke gebreken 

en niet lijden aan enig acuut probleem. Daar waar relevante DNA testen beschikbaar 

zijn wordt sterk aangeraden combinaties te maken die geen voorspelbaar risico met zich 

meebrengen. 

4. Leden die een nest fokken garanderen dat de pups die ter wereld komen goed 

verzorgd worden, gevaccineerd en/of getiterd worden, voldoende ontwormd worden en 

in een gezonde omgeving opgroeien waar zij fysiek, mentaal en sociaal genoeg 

gestimuleerd worden. 

5. Leden die een nest fokken zullen de toekomstige eigenaren van de pups wijzen op de 

verantwoordelijkheden die het bezitten van een hond met zich meebrengt. Zij zullen 

kopers voldoende voorlichten over de verzorging en opvoeding die een Labrador 

Retriever nodig heeft. 

6. Wanneer een pup of volwassen hond door een lid wordt verkocht mag dit alleen 
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wanneer er een acceptabele verwachting bestaat dat de hond een gezond en gelukkig 

leven zal krijgen. Pups of volwassen honden van leden worden niet verkocht, verloot, 

verhandeld of anderszins overgedaan aan commerciële handelaren. 

7. Leden beloven om eventuele meningsverschillen met pupkopers of (andere) fokkers 

professioneel te benaderen en op te lossen. Zij beloven oprecht te zijn in hun daden, 

zowel schriftelijk als mondeling, eerlijk en open te communiceren over 

gezondheidsuitslagen en aandoeningen bij hun honden en naar eer en geweten te 

handelen naar zowel pupkopers als (andere) fokkers. 

 

Indien een lid in strijd heeft gehandeld met deze Code van Ethiek dan wel de vereniging 

op onredelijke wijze heeft benadeeld kan het bestuur een officiële waarschuwing geven, 

dan wel een lid schorsen voor de duur van maximaal één jaar van door de NLV 

georganiseerde evenementen (zoals bijvoorbeeld de Kampioenschapsclubmatch, JPC 

activiteiten, AC activiteiten) of faciliteiten (zoals bijvoorbeeld plaatsing van pups op de 

‘NLV-puppylijst’, plaatsing kennelnaam op “fokkers in de buurt”, plaatsing van een reu 

op de “NLV-dekreuenlijst”).  

Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap 

verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in 

beroep te gaan. 

 

Zie voorts de bepalingen in de Statuten van de NLV 

 

 

15. Voorstel wijzigingen Verenigingsfokreglement (VFR)  

FOKREGELS  

Artikel VIII.2 Kynologisch Reglement in samenhang met regels van de vereniging.  

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, 

haar zoon of haar kleinzoon.  

Wijzigen:  

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, 

haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.  

 

4.3.3. Ogen  

De officiële uitslag van/erkend door de Raad van Beheer / FCI / ECVO dient van beide 

ouderdieren te zijn: ‘vrij’ van Cataract, Retina Dysplasie (RD) en Retinadegeneratie 

(PRA), Entropion, Ectropion en Distichiasis’ *** 

 

Uitslagen van verplichte DNA testen worden geaccepteerd op voorwaarde dat 

aangetoond kan worden dat de identiteit van de honden, ten tijde van het afnemen van 

het bloed, de swab of ander materiaal waaruit de DNA-test is gedaan, gecontroleerd is 

door een dierenarts, door de Raad van Beheer of door de NLV 

Retina Dysplasie(RD) 

Het is toegestaan te fokken met een ouderdier, dat de uitslag: ‘Retina Dysplasie 

(Multi)focaal’ heeft, mits is aangetoond door middel van een DNA-test, dat deze hond 

‘vrij’ is van de Oculo Skeletale Dysplasie (OSD) –mutatie. De partner van dit fokdier 

dient eveneens door middel van een DNA-test aantoonbaar ‘OSD-mutatie vrij’ te zijn en 

bovendien een geldige ooguitslag ‘RD vrij’ te hebben. 

 

Prcd-PRA 

Het is alleen toegestaan te fokken met een combinatie van twee ouderdieren, als van 

tenminste één van beide ouderdieren een uitslag van een gevalideerde DNA-test: prcd-

PRA bekend is. 
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DNA-test: prcd-PRA 

Alleen de onderstaande combinaties zijn toegestaan (uiteraard mits vrij van de 

hierboven genoemde overige oogafwijkingen): 

 

Ouderdier 1 x  Ouderdier 2 

prcd-PRA Normal x prcd-PRA Normal 

prcd-PRA Carrier x prcd-PRA Normal 

prcd-PRA Affected** x prcd-PRA Normal 

prcd-PRA Normal  x klinisch (voorlopig) vrije Labrador 

prcd-PRA Normal x genetisch bewezen drager van prcd-PRA** 

    (m.a.w. een nakomeling heeft, die lijdt aan prcd-

PRA of 

     elke andere vorm van PRA) 

** tenzij deze hond klinisch ‘niet vrij’ is (‘een lijder’) dan wel ‘PRA- v.n.v.’)  

***  Indien een hond eenmaal de uitslag ‘Entropion niet vrij’, ‘Ectropion niet 

  vrij’, ‘Retina Dysplasie (RD) niet vrij’ of ‘Distichiasis niet vrij’ heeft 

  gekregen, blijft deze uitslag ‘niet vrij’ gelden, ook als de hond op een latere 

  datum ‘vrij’ is verklaard. 

 

In het geval van twee niet gelijkluidende onderzoeksuitslagen (prcd-PRA en cataract), 

blijft de meest negatieve uitslag geldig tot de hond is onderzocht door het NL-ECVO-

panel. Het oordeel van het NL-ECVO-panel is doorslaggevend en geldt als de definitieve 

geldige uitslag. 

 

Procedure ‘Clear by parentage’ 

De NLV zal van een hond waarvan bij beide ouderdieren de uitslag van de DNA-test voor 

prcd-PRA ‘normal/clear’ is, niet eisen dat van deze hond zelf een gevalideerde DNA-test 

getoond kan worden, op voorwaarde dat: 

 

• beide ouderdieren getest zijn op prcd-PRA (gevalideerde DNA-test) en de uitslag van 

beide ouderdieren is: ’normal/clear’  

• van beide ouderdieren een prcd-PRA-certificaat van deze DNA-test kan worden 

getoond  

• van beide ouderdieren en de betreffende nakomeling een DNA-profiel getoond kan 

worden  

• aangetoond kan worden dat de identiteit van de honden, ten tijde van het afnemen 

van het bloed, de swab of ander materiaal waaruit de DNA-test en het DNA-profiel zijn 

gedaan, gecontroleerd is door een dierenarts of door de Raad van Beheer of de NLV 

• ouderschapscontrole heeft plaatsgevonden volgens het officiële geldende protocol van 

de Raad van Beheer 

 

Alleen directe nakomelingen van ouderdieren (dus geen tweede generatie: de 

kleinkinderen) komen voor deze procedure in aanmerking. In de NLV-database zal de 

aantekening worden gemaakt: ’normal/clear naar aanleiding van de prcd-PRA uitslag 

‘normal/clear’ van ouderdieren’ of ‘clear by parentage’.  

 

Wijzigen: 4.3.3 Ogen 

De officiële uitslag van/erkend door de Raad van Beheer /FCI/ECVO (niet ouder dan 12 

maanden op de dag van de dekking en verkregen op een leeftijd van 12 maanden of 

ouder) dient van beide ouderdieren te zijn: ‘vrij’ van Cataract, Retina Dysplasie (RD) en 

Retinadegeneratie (PRA), Entropion, Ectropion en Distichiasis’ 

Indien een hond eenmaal de uitslag ‘Entropion niet vrij’, ‘Ectropion niet vrij’, ‘Retina 

Dysplasie (RD)* niet vrij’ of ‘Distichiasis niet vrij’ heeft gekregen, blijft deze uitslag ‘niet 
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vrij’ gelden, ook als de hond op een latere datum ‘vrij’ is verklaard. 

In het geval van twee niet gelijkluidende onderzoeksuitslagen (prcd- PRA en cataract), 

blijft de meest negatieve uitslag geldig tot de hond is onderzocht door het NL-ECVO-

panel. Het oordeel van het NL-ECVO-panel is doorslaggevend en geldt als de definitieve 

geldige uitslag. 

 

*Met een hond met de uitslag (multi)focaal niet vrij mag onder aanvullende 

voorwaarden gefokt worden, zie punt 4.3.4. OSD (Retina Dysplasie) RD 

 

4.3.4. (verplichte) DNA testen  

Uitslagen van verplichte DNA testen worden geaccepteerd op voorwaarde dat 

aangetoond kan worden dat de identiteit van de honden, ten tijde van het afnemen van 

het bloed, de swab of ander materiaal waaruit de DNA-test is gedaan, gecontroleerd is 

door een dierenarts, door de Raad van Beheer of door de NLV. 

 

Eigenaar van de hond wordt geacht uitslagen van DNA testen, ter controle van VFR na 

inzet voor de fok van het betreffende dier, aan de NLV te melden. 

 

Prcd-PRA 

Het is alleen toegestaan te fokken met een combinatie van twee ouderdieren, als van 

tenminste één van beide ouderdieren een uitslag van een gevalideerde DNA-test: prcd-

PRA vrij/normaal bekend is.  

 

Alleen de onderstaande combinaties zijn toegestaan: 

Ouderdier 1 x Ouderdier 2 

Normaal/vrij x Normaal/vrij 

Drager  x Normaal/vrij 

Lijder** x Normaal/vrij 

Normaal/vrij x klinisch (voorlopig) vrije Labrador 

Normaal/vrij x genetisch bewezen drager van 

   ( m.a.w. een nakomeling heeft, die lijder is) 

** tenzij deze hond klinisch ‘niet vrij’ is (‘een lijder’) dan wel ‘PRA- v.n.v.’)  

 

OSD (Retina Dysplasie (RD) ook wel RD-OSD) 

Het is toegestaan te fokken met een ouderdier, dat de uitslag: ‘Retina Dysplasie 

(Multi)focaal’ heeft, mits is aangetoond door middel van een DNA-test, dat deze hond 

‘vrij’ is van de Oculo Skeletale Dysplasie (OSD) –mutatie. De partner van dit fokdier 

dient eveneens door middel van een DNA-test aantoonbaar ‘OSD-mutatie vrij’ te zijn en 

bovendien een geldige ooguitslag ‘RD vrij’ te hebben.  

 

Indien één van de ouderdieren RD(multi)focaal niet vrij is, is alleen de combinatie 

Normaal/vrij  x Normaal/vrij toegestaan 

 

EIC 

Het is alleen toegestaan te fokken met een combinatie van twee ouderdieren, als van 

tenminste één van beide ouderdieren een uitslag van een gevalideerde DNA-test: EIC 

vrij/normaal bekend is. 

 

HNPK 

Het is alleen toegestaan te fokken met een combinatie van twee ouderdieren, als van 

tenminste één van beide ouderdieren een uitslag van een gevalideerde DNA-test :HNPK 

vrij/normaal bekend is. 

 



8 
 

SD2 

Het is alleen toegestaan te fokken met een combinatie van twee ouderdieren, als van 

tenminste één van beide ouderdieren een uitslag van een gevalideerde DNA-test: SD2 

vrij/normaal bekend is 

Bij EIC, HNPK en SD2 zijn de onderstaande combinaties toegestaan: 

Normaal/vrij x Normaal/vrij 

Drager  x Normaal/vrij 

Lijder  x Normaal/vrij 

Niet getest x Normaal/vrij 

 

Procedure ‘Clear by parentage’ 

De NLV zal van een hond waarvan bij beide ouderdieren de uitslag van de DNA-test 

‘normaal/vrij’ is, niet eisen dat van deze hond zelf een gevalideerde DNA-test getoond 

kan worden, op voorwaarde dat: 

• beide ouderdieren getest zijn (gevalideerde DNA-test) en de uitslag van beide 

ouderdieren is: ’normaal/vrij’  

• van beide ouderdieren een certificaat van deze DNA-test kan worden getoond  

• van beide ouderdieren en de betreffende nakomeling een DNA-profiel getoond kan 

worden  

• aangetoond kan worden dat de identiteit van de honden, ten tijde van het afnemen 

van het bloed, de swab of ander materiaal waaruit de DNA-test en het DNA-profiel zijn 

gedaan, gecontroleerd is door een dierenarts of door de Raad van Beheer of de NLV 

• ouderschapscontrole heeft plaatsgevonden volgens het officiële geldende protocol van 

de Raad van Beheer 

 

Alleen directe nakomelingen van ouderdieren (dus geen tweede generatie: (de 

kleinkinderen) komen voor deze procedure in aanmerking. 

 

11. SANCTIES 

Royement 

Het lidmaatschap van de NLV kan worden beëindigd door ontzetting (royement) volgens 

artikel 5 lid 1 sub c van de Statuten wanneer een lid: 

• handelt in strijd met de Statuten, de reglementen of met besluiten van de 

vereniging dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; 

• de Algemene Regels van het NLV-fokreglement heeft overschreden; 

• medewerking weigert aan DNA-onderzoek teneinde de betrouwbaarheid van 

DNA-testen en ouderschap te controleren. 

Zie voorts de bepalingen in de Statuten van de NLV. 

De royementsbepalingen zijn in principe van toepassing op eigenaren van Labrador 

Retrievers die lid zijn van de NLV. In alle gevallen geldt dat bij royement de naam van 

de eigenaar (eenmalig) in de Labrador Post (LP) wordt gepubliceerd inclusief de 

motivatie van het royement. 

 

Verdere sanctiemogelijkheden 

Mogelijke sanctie 

Voorts kan het bestuur aan overtreders van de regelgeving een berisping geven dan wel 

een lid uitsluiten van door de NLV georganiseerde evenementen (te denken valt aan de 

Kampioenschapsclubmatch) of faciliteiten (te denken valt aan plaatsing van pups op de 

‘NLV-puppylijst’ , plaatsing van een reu op de NLV-dekreuenlijst). De namen van de 

betreffende personen zullen in de Labrador Post worden gepubliceerd. 
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Publicatie bij overtreding reglement 

Indien een (fokker en/of dekreu-eigenaar) in strijd handelt met door de vereniging 

vastgestelde Basisregels die gelden voor de fokkerij, zal in elk geval worden overgegaan 

tot publicatie in de Labrador Post van de namen van de fokdieren en de ontbrekende 

gezondheidsuitslagen. Het is daarbij niet relevant of de eigenaar van de hond lid of geen 

lid is. De naam van de eigenaar wordt niet vermeld.  

Op de lijst worden wel vermeld: 

• de namen van die ouderdieren waarvan bij de NLV de (officiële) uitslagen van 

ogen, heupen- en ellebogen niet bekend zijn en die dus ook niet op de website 

van de NLV zijn gepubliceerd.  

• overige overtredingen van de regelgeving (bijvoorbeeld indien er gefokt is met 

een hond met artrosegraad II, enz.) 

Nota bene: 

Leden van de NLV die ten derde male het fokreglement hebben overtreden –waarvan 

melding is gemaakt in de Labrador Post - zullen in elk geval worden geroyeerd als lid 

van de NLV 

 

Wijzigen: 11. SANCTIES 

Het lidmaatschap van de NLV kan worden beëindigd door: 

- Opzegging, volgens artikel 5 lid 1 sub c van de Statuten  

- Ontzetting (royement), volgens artikel 5 lid 1 sub c van de Statuten wanneer een lid:  

• handelt in strijd met de Statuten, de reglementen of met besluiten van de 

vereniging dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; 

• de Algemene Regels van het NLV-fokreglement heeft overschreden; 

• medewerking weigert aan DNA-onderzoek teneinde de betrouwbaarheid van 

DNA-testen en ouderschap te controleren. 

De royementsbepalingen zijn van toepassing op eigenaren van Labrador Retrievers die 

lid zijn van de NLV. 

Voorts kan het bestuur aan overtreders van de regelgeving een officiële waarschuwing 

geven dan wel een lid schorsen volgens artikel 6. Lid 1 sub a, van de Statuten. 

Zie voorts de bepalingen in de Statuten van de NLV 

 

Nota bene: 

Leden van de NLV die, ter beoordeling van het bestuur, een overtreding hebben begaan 

van zeer ernstige aard, zullen in elk geval worden ontzet (geroyeerd) als lid van de NLV. 

 

Publicatie overtreding reglement 

Indien een fokker en/of dekreu-eigenaar in strijd handelt met door de vereniging 

vastgestelde Basisregels, die gelden voor de fokkerij, zal:  

- Bij een eerste overtreding een officiële waarschuwing uitgaan 

- Bij een tweede overtreding het betreffende lid voor een jaar worden uitgesloten van 

door de NLV georganiseerde evenementen (te denken valt aan de 

Kampioenschapsclubmatch, JPC activiteiten, AC activiteiten) en/of faciliteiten (te denken 

valt aan plaatsing van pups op de ‘NLV-puppylijst’, plaatsing kennelnaam op “fokkers in 

de buurt”, plaatsing van een reu op de “NLV-dekreuenlijst”) en zal worden overgegaan 

tot publicatie in de Labrador Post van de namen van de fokdieren en de begane VFR 

overtreding.  

- Bij daaropvolgende overtreding(en) zal worden overgegaan tot schorsing, dan wel 

opzegging of ontzetting (royement) en publicatie van de fokdieren, fokker en dekreu-

eigenaar in de Labrador Post.  

 

Voor gemaakte VFR-overtredingen staat een verjaringstermijn van tien jaar.  
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12.1.a Exterieurkwalificatie (de gewijzigde tekst staat cursief en vet gedrukt) 

Beide ouderdieren dienen tweemaal tenminste een ‘Zeer Goed’ te hebben behaald op 

een officiële CAC-tentoonstelling, de Kampioenschapsclubmatch van de NLV of op een 

door de NLV uitgeschreven Clubmatch/tentoonstelling of op een door de NLV 

georganiseerde ‘Fokgeschiktheidskeuring (voorheen aankeuring)’ en op die dag 

door twee door de Raad van Beheer erkende keurmeesters minimaal ‘Zeer Goed’ zijn 

bevonden 

 

Of 

 

12.1.b Exterieurkwalificatie in combinatie met 

werkkwalificatie/diploma/certificaat e.d. 

De ouderdieren dienen tenminste éénmaal een ‘Uitmuntend’, ‘Zeer Goed’ of ‘Goed’ te 

hebben behaald op één van de hierboven genoemde tentoonstellingen  

of  

te zijn gekeurd op een door de NLV georganiseerde ‘Fokgeschiktheidskeuring 

(voorheen aankeuring)’ en op die dag door twee door de Raad van Beheer erkende 

keurmeesters minimaal ‘Goed’ zijn bevonden 

 

en daarnaast:  

 

een kwalificatie te hebben behaald op een kampioenschapsveldwedstrijd 

 

of daarnaast: 

 

een kwalificatie op een Orweja Workingtest (OWT) in de ‘novice’ of ‘open klasse’ te 

hebben behaald 

 

of daarnaast: 

 

tenminste één B-diploma te hebben behaald op een ORWEJA-Jachthondenproef (‘SJP-

diploma’) 

 

of daarnaast: 

 

tenminste tweemaal een NLV/JPC-B-clubdiploma te hebben behaald (hieraan identieke 

door de NLV erkende diploma’s, behaald bij door de Raad van Beheer erkende 

Retrieverrasverenigingen, gelden ook). 

 

of daarnaast: 

 

een door de Raad van Beheer erkend diploma Reddingshond te hebben behaald 

 

of daarnaast: 

 

een diploma FCI Obedience klasse 2 te hebben behaald (uitgegeven door de 

Koninklijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia) 

 

of daarnaast: 

 

een diploma FCI Obedience klasse 3 te hebben behaald (uitgegeven door de 
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Koninklijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia) 

 

16. Bestuursverkiezing 

Er zijn vacatures voor de functie van voorzitter, secretaris, tweede secretaris en een 

bestuurslid Communicatie, tevens voorzitter redactiecommissie. 

Kandidaten voor één van deze functies kunnen zich melden bij het secretariaat via 

secretaris@nlv.nu, met inachtneming van hetgeen hierover in de Statuten is bepaald: 

De kandidaatstelling dient te worden ondersteund door 10 leden. Een voordracht door 

tien of meer leden moet minimaal zes weken voor de aanvang van de vergadering 

schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, welke voordracht vergezeld dient te gaan 

van een getekende bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat. 

 

17. Rondvraag 

 

18. Sluiting  

mailto:secretaris@nlv.nu

