Toelichting Specifieke Onderwerpen AV 17 april 2021
1. Agendapunt 13 A. vaststelling afbouw kapitaal HCN.
Eind 2020 beschikt de HCN over een kapitaal van ruim € 55.000,00. Dit voor
onze Vereniging hoge kapitaal is ontstaan door in enige jaren een positief
jaarsaldo, maar vooral door de vrijval van het HD-fonds ten gunste van het
kapitaal. Het bestuur is, op dit moment, van mening dat de HCN over een
kapitaal dient te beschikken van ca. tweemaal de totale jaarlasten van de
Vereniging. Gemiddeld zijn de jaarlasten de afgelopen jaren ca. € 20.000,00,
zodat een minimumkapitaal van de HCN van € 40.000,00 verstandig is. Het
bestuur stelt voor dat deze ca. € 15.000,00 “boven-de-norm-kapitaal” in de
komende zes jaar vrij komt te vallen. In algemene zin door investeringen om de
Vereniging verder te moderniseren (aanpassing statuten, vernieuwing website,
verbetering automatisering, ZOOM-vergaderingen, etc). En in het bijzonder
door investeringen en uitgaven aan de fokkerij gerelateerd. Te denken valt aan
het ontwikkelen van een fokkerscursus, gratis deelname aan fokkerscursussen,
ondersteuningspakket met info maken voor fokkers, gratis deelname van HCN
leden aan de JHD en de MAG test.
2. Agendapunt 13 B. aanpassing Huishoudelijk Fokreglement
De ontwikkelingen op het gebied van de fokkerij gaan snel, mede door het
Corona-tijdperk waar we in zitten. De Fokcommissie wordt in de praktijk wat
vaker met aanvragen van fokkers voor fokken met honden uit het buitenland
geconfronteerd. Ook wordt de Fokcommissie vaker benaderd voor combinaties
in Nederland met honden van collega-HovawartVerenigingen. Om in de
toekomst hier beter en gestructureerder mee om te gaan heeft de
Fokcommissie enkele aanpassingen in het Huishoudelijk Fokreglement
voorgesteld. Van de gelegenheid gebruik makend is het Huishoudelijk
Fokreglement ook lay-out technisch verbeterd. Het voorstel aangepast
Huishoudelijk Fokreglement is in de bijlage opgenomen.

Huishoudelijk Fokreglement
Hovawart Club Nederland HCN
(Laatst aangepast februari 2021 en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 17 april
2021)

Artikel 1. Definitie I.H.F.
I.H.F.: de Internationale Hovawart Federation, het internationale samenwerkingsverband van
de officieel erkende Hovawart Verenigingen uit diverse landen, waarbij ook de HCN is
aangesloten.

Artikel 2. Doelstelling
Dit Huishoudelijk Fokreglement stelt aanvullende bepalingen op het Fokreglement van de
Hovawart. Alle leden van de Hovawart Club Nederland dienen zich aan de regels van dit
Huishoudelijk Fokreglement te onderwerpen.

Artikel 3. Aanvullende Bepalingen Fokkerij
3.1 Indien de vaderhond afkomstig is uit een bij de I.H.F. aangesloten Vereniging dan dient
de vaderhond te voldoen aan de eisen zoals die gesteld worden door de I.H.F. erkende
Vereniging in dat land.
3.2 Een uit het buitenland afkomstige vaderhond mag maximaal éénmaal in Nederland
worden ingezet voor de fokkerij.
3.3 Is een vaderhond of moederhond afkomstig van een andere erkende Vereniging in
Nederland dan dient deze te voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld door de I.H.F en de
HCN.
3.4 Voordat een teef of een reu voor een volgende dekking worden ingezet dient het
voorgaande nest eerst, voor een zo groot mogelijk deel, ter keuring op de Jonge Honden Dag
van de HCN te zijn aangeboden. In voorkomende gevallen kan het Bestuur van de HCN eisen
dat aan het voorgaande nest eerst extra onderzoeken worden verricht.
3.5 Voor in het buitenland geregistreerde honden geldt dat ook deze moeten voldoen aan
de eisen zoals die in het Fokreglement en het Huishoudelijk Fokreglement zijn geformuleerd,
met dien verstande dat de relevante in dat land verrichte onderzoeken zijn erkend door bij
de F.C.I. (Fédération Cynologique Internationale) aangesloten nationale overkoepelende
organisaties.
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3.6 Om met een Hovawart te fokken moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden.
3.6.1 De reu of de teef moet een officiële Nederlandse HD beoordeling hebben. Er wordt
alleen gefokt met honden die de beoordeling HD-A hebben.
3.6.2 De hond moet vrij zijn van erfelijke oogafwijkingen. Hiervoor is een officiële ECVO
oogtest vereist. De periode tussen het oogonderzoek en de dekking mag niet langer dan
twee jaar zijn.
3.6.2 De hond moet de MAG-plus test met goed gevolg hebben afgelegd. De hond moet de
exterieurkeuring gedaan hebben op dezelfde dag als de MAG-plus test en deze goed
doorstaan hebben. Dit betekent: voldoen aan de rasstandaard en geen fokuitsluitende
fouten hebben.
3.6.3 Wanneer de Hovawart voldoet aan deze voorwaarden en de Fokker heeft fokplannen
dan dient de Fokker minimaal vier maanden voor de verwachte loopsheid een fokaanvraag
in te dienen bij de Fokcommissie.
3.7 Bij onder het Fokreglement van de HCN gefokte nesten zal in de periode van de vierde
week en in de periode tussen de zesde en achtste week een nestcontrole plaats vinden. De
laatstgenoemde nestcontrole valt samen met de puppytest. Deze controle en de puppytest
zal worden uitgevoerd door één of meer door het Bestuur van de HCN daarvoor aangewezen
mensen. De Fokker krijgt een rapportage van deze nestcontrole en dient deze rapportage
aan de kopers van pups door te geven.
3.8 Indien in een nest een pup met levershunt wordt geboren dan gelden de volgende
bepalingen:
3.8.1 Honden die lijden aan levershunt worden uitgesloten van de fokkerij
3.8.2 Ouders en nestgenoten worden niet van de fokkerij uitgesloten
3.8.3 Alle nestgenoten van een ziek dier dienen een ammoniak-belastingstest te ondergaan.
Deze test toont aan of er sprake is van levershunt.
3.9 Voor het Radius Curvus Syndroom gelden de volgende bepalingen:
3.9.1 Honden die lijden aan het Radius Curvus Syndroom worden uitgesloten van de fokkerij
3.9.2 Ouders en nestgenoten worden niet van de fokkerij uitgesloten
============================================
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