
Sanctiereglement

Inleiding
Zoals vermeld in het Verenigingsfokreglement (VFR) dienen alle leden van de Chodksy Pes Club Nederland

(CPCN) zich te houden aan de regels in het (VFR). Alle dekreuen, kennels (fokteven) en nesten van

aangesloten dekreu-eigenaren en fokkers worden gecontroleerd.

Artikel 1

De fokker en de dekreu-eigenaar dienen zich er beiden van te verzekeren, dat zowel de teef als ook de reu

die gebruikt worden bij het fokken van een nest aan de gestelde gezondheidseisen voldoen. Indien dit niet

het geval is, zijn beiden in overtreding.

Artikel 2

2.1 Wanneer een fokker of dekreu-eigenaar niet voldoet aan de eisen gesteld in het VFR, dan zal

er door het bestuur een waarschuwing naar de betreffende eigenaar worden gestuurd.

2.2 Bij een tweede overtreding en waarschuwing zal de betreffende eigenaar de eerstvolgende

12 maanden geen gebruik mogen maken van het plaatsen van pups of honden op de lijsten

/ website voor dekreuen of dek- en geboorteberichten van de CPCN.

2.3 Bij een derde overtreding volgt een schorsing waarbij de duur (1, 2, of 3 jaar) wordt bekeken

door het bestuur. Hierbij mag gedurende de schorsing geen gebruik gemaakt worden van

het plaatsen van pups of honden op de lijsten voor dekreuen / kennels of dek- en

geboorteberichten van de CPCN. Tevens mag er niet worden deelgenomen aan evenementen

georganiseerd door de CPCN.

2.4 Het bestuur kan besluiten tot onmiddellijke opzegging van, dan wel ontzetting uit het

lidmaatschap op grond van art. 15 en 16, of tot andere sancties op grond van art. 17 van de

Statuten. Zodra een lid geroyeerd is, mag deze niet meer deelnemen aan evenementen

georganiseerd door de CPCN.

2.5 Schorsingen en royementen zullen met naam van het betreffende lid gepubliceerd worden

in het clubblad en/of op de website van de CPCN.

Artikel 3

Het bestuur legt de in artikel 2 vermelde sancties niet op wanneer betrokkene kan aantonen dat er bij

deze overtreding van het VFR sprake is van overmacht.
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