
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 



Eerste Gezelschapshonden Club Nederland 
Artikel 1, algemene bepalingen 
1. De vereniging genaamd Eerste Gezelschapshonden Club Nederland, hierna te noemen ‘de 
vereniging’ is bij notariële akte opgericht op # 2011, bij Notaris Jos Hamanns te Amsterdam 
en is gevestigd ten huize van de secretaris. Dit huishoudelijk reglement is van toepassing in 
onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgesteld 
bij notariële akte op #2011. 

Artikel 2 Doel.  

1. Het bijeenbrengen van fokkers van de gezelschapshonden ingedeeld in FCI rasgroep 
9 om gezamenlijk de gezondheid en vitaliteit van de rassen te monitoren en daar waar 
mogelijk te verbeteren. 

2. Met het oog op de instandhouding van de rassen het fokbeleid erop te richten de 
genenpool daar waar nodig te verbreden waarbij gezondheid, karakter en uiterlijk van de 
rassen een even hoge prioriteit hebben. 

3. De rastypische eigenschappen zoals beschreven in de FCI rasstandaarden in stand te 
houden en hierbij te waken voor overdrijving en met voortdurend oog voor het welzijn van 
de honden. 

4. Op te komen voor de belangen van de leden voor zover dit de belangen van de 
gezelschapshonden betreft waar en wanneer dit nodig is. 

5. Binnen Nederland een ambassadeursfunctie vervullen daar waar het gaat om de 
belangen van de onder FCI rasgroep 9 vallende rassen en een platform zijn waar fokkers en 
liefhebbers elkaar treffen. 

6. Een volwaardig gesprekspartner zijn daar waar het de belangen van de rassen vallend 
onder FCI rasgroep 9 betreft onder andere richting media en wetenschap. 

7. Liefhebbers van de gezelschapshonden uit Rasgroep 9 verenigen en bijstaan in een 
optimale begeleiding van hun hond(en) 

8. Het opzetten van een Podium voor fokkers die op een hoog kwaliteitsniveau willen 
werken, door het inrichten van een kennisbank, waarin de relevante gegevens met 
betrekking tot de gezondheid en andere gegevens kunnen worden opgenomen; 

9. Het geven van lezingen, houden van symposia, stimuleren van DNA profielen voor 
honden. 

10. Het betrekken van deskundigen bij de fokkerij, waarbij gebruik zal worden gemaakt 
van hun kennis die de basis zal vormen van een samenhangend en verantwoord fokbeleid.  

11. Het registreren van uitslagen van onderzoeken van gezelschapshonden rassen 
betreffende de aanwezigheid van erfelijke afwijkingen, een en ander met het doel, ten 
behoeve van een verantwoorde fokkerij.  

12. Het informeren van geïnteresseerden in onze rassen via de website.  

13. Het verlenen van voorlichting tot het laten registeren van kennelnamen van onze 
leden bij de Raad van Beheer  

14. Het bevorderen van de vorming en instandhouding van een goed keurmeestercorps. 




