
���

Convenant
                                 CLUBFOKKER  NVJRT

���

!  1



CONVENANT CLUBFOKKER  NVJRT 
De ondergetekenden: 

De  Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: 
Nederlandse Vereniging Jack Russell Terriër , ............................................................
statutair gevestigd te Ochten , ....................................................................................
hierna te noemen: ''De Rasvereniging NVJRT'', 
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

 (inclusief functie) ........................................................................................................

en 

De heer/mevrouw:  , ....................................................................................................

adres:  , .......................................................................................................................

postcode:    woonplaats:  , ........................ ...............................................................

handelende onder de kennelnaam:  , ..........................................................................

met als kennelregistratienummer:  , ............................................................................
hierna te noemen: ''De Clubfokker'',  

In aanmerking nemende dat: 

1. De Rasvereniging NVJRT, door De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in 
Nederland te noemen “De Raad” is erkend conform de regelgeving van de Raad, 
zoals vervat in de statuten, het huishoudelijk reglement en het kynologisch 
reglement. 

2. De statuten en reglementen, waaronder het Verenigings fokreglement (VFR) van 
De Rasvereniging NVJRT, onverkort van toepassing zijn op dit convenant. 

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:  
Art.1. dat NVJRT per (invullen datum ingang clubfokker) de fokker (invullen naam 
fokker) registreert als “Clubfokker”. 
Art.2. dat de clubfokker, conform  het  Verenigings fokreglement ( VFR) van de 
rasvereniging, zich zal houden aan de verplichtingen zoals gesteld aan de 
clubfokker. 

Art. 3. Dat dit convenant ingaat op (invullen datum ingang) en een onbeperkte 
geldigheidsduur heeft. 

Plaats  Datum  

    ........................................................... ....................................................................

De Clubfokker  Namens het bestuur van De Rasvereniging 

    ........................................................... ....................................................................
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VOORWAARDEN BIJ HET CONVENANT VOOR 
DE  

  CLUBFOKKER VAN JACK RUSSELL 
TERRIËRS 

ONDERWERP TOELICHTING

Convenant De clubfokker van Jack Russell Terriërs ondertekent het convenant voor 
de clubfokker  als “Clubfokker” met de rasvereniging NVJRT, en voert de 
voorwaarden van dit convenant onvoorwaardelijk uit.

Lidmaatschap De   clubfokker van Jack Russell Terriërs is lid van de door de Raad van 
Beheer erkende rasvereniging NVJRT, en onderwerpt zich aan de 
reglementen van de rasvereniging. De  clubfokker van Jack Russell 
Terriërs is geen lid van en/of neemt niet deel aan activiteiten van een 
vereniging die niet door de Raad van Beheer is erkend, maar zich toch 
opwerpt als behartiger van de belangen van een ras.

Rasspecifiek 
Fokreglement

De clubfokker van Jack Russell Terriërs houdt zich aan regels van het 
Verenigings Fokreglement (VFR) zoals dit door de Algemene 
Ledenvergadering van de rasvereniging NVJRT is goedgekeurd. 

Cursus De  clubfokker zal indien nodig voor het BRWG/Raad van Beheer, de 
cursus KK-1 “ of “ Gecertificeerd Rashondenfokker”(RvB) volgen, of 
heeft dispensatie of vrijstelling gekregen op basis  van de “Dispensatie- 
en vrijstellingsregeling cursus Gecertificeerd Rashondenfokker”(RvB). 

Fokkersbijeenkomsten en 
Jongehonden dagen

De Clubfokker neemt in een periode van vijf jaar minimaal drie keer deel 
aan een bijeenkomst voor  Jack Russell Terriër-fokkers georganiseerd 
door of onder auspiciën van de door de Raad van Beheer erkende 
rasvereniging NVJRT en/of rasgroep 3 Terriërs. 
De “Clubfokker” zal medewerking verlenen aan Jonge-honden dagen, 
georganiseerd door de rasvereniging NVJRT. Dit zal hij doen door zelf te 
komen met ouderdieren en pupkopers te stimuleren.

Koopcontract De clubfokker van Jack Russell Terriërs maakt gebruik van het 
voorbeeld koopcontract dat de rasvereniging NVJRT beschikbaar heeft 
gesteld, of van een eigen koopcontract, waarin in elk geval de in het 
voorbeeld koopcontract van de rasvereniging NVJRT verplichte 
onderdelen voorkomen.

Nesten De clubfokker van Jack Russell Terriërs fokt geen andere nesten, hetzij 
rashonden, hetzij geen rashonden, anders dan die welke voldoen aan 
het Verenigings Fokreglement  voor die rassen die hij/zij fokt.

Dekreuen De clubfokker van Jack Russell Terriërs stelt zijn/haar dekreuen 
uitsluitend ter beschikking voor teven van “Clubfokkers” of van teven 
van niet “Clubfokkers”, die echter wel voldoen aan de regels van het 
Verenigingsfokreglement van de Nederlandse of buitenlandse 
rasvereniging.

Clubfokker De clubfokker wordt gratis vermeld op de “Lijst Clubfokkers” op de 
website van de NVJRT en eenmaal per jaar in clubblad het Jack Russell 
Nieuws.

Dek en Geboorte aangifte De clubfokker is verplicht dek en geboorte aangifte te doen van alle 
nesten die hij/zij fokt, Dekaangifte binnen 3 weken na de dekking, 
geboorte aangifte binnen 10 dagen na de geboorte van het nest.
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Wijziging 1 januari 2016: Verenigings Fokreglement (VFR) art. 3.5 aangepast, art. 3.6 vervallen

Einde convenant 
clubfokker

Als een clubfokker van Jack Russell Terriërs deelname aan dit 
convenant “Clubfokker” beëindigt of wordt uitgesloten van deelname 
aan dit convenant “Clubfokker”, zal hij/zij geen uitingen meer gebruiken 
die de indruk (kunnen) wekken, dat hij/zij nog “Clubfokker” is.

Sancties                                 Bij  overtreding van het convenant clubfokker, zal de clubfokker bij de      
eerste overtreding 1 jaar worden uitgesloten als clubfokker, bij de 
tweede overtreding 3 jaar, en bij de derde overtreding definitief  
uitgesloten worden als clubfokker.
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