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Faciliteiten NNFC m.b.t. de fokkerij
Algemeen
Leden van de NNFC kunnen met betrekking tot de fokkerij gebruik maken van de volgende
faciliteiten:
1.
2.
3.
4.

Dek- en geboortevermeldingen.
Fokkerslijst.
Dekreuenlijst.
Pupinformatie.

Voorwaarden om deel te nemen aan één van deze faciliteiten:
a.
b.
c.
d.

e.

De fokker/eigenaar van de hond en/of het nest/combinatie voldoet aan het
Verenigingsfokreglement van de NNFC.
De fokker/eigenaar dient minimaal één jaar lid van de NNFC te zijn en
woonachtig in Nederland.
De jaarcontributie voor het desbetreffende jaar dient te zijn voldaan.
Alle bij geboortemeldingen en pupinfo vermelde nesten dienen te worden
geïnventariseerd; bij voorkeur in de zevende levensweek en in ieder geval na het
chippen door de Raad van Beheer.
Bij inventarisatie wordt van de fokker/eigenaar verwacht dat het nest goed verzorgd en schoon
is.

Uitsluiting van gebruik faciliteiten:
a.

b.

c.

Wanneer een fokker, reu-eigenaar en /of nest/combinatie op enigerlei wijze niet voldoet aan het
Verenigingsfokreglement van de NNFC vervalt voor alle betrokkenen het recht op alle
publicaties in het clubblad en op de website gedurende één (1) jaar na constatering van de
overtreding.
Bij een fokker die fokt volgens de regels van de NNFC, mag GEEN nest newfoundlanders
liggen dat niet voldoet aan de regels van de NNFC. Indien een fokker wel een nest
newfoundlanders heeft, dat niet aan de regels van de NNFC voldoet, vervalt voor alle
betrokkenen het recht op alle publicatie in het clubblad en de website gedurende één (1) jaar
na constatering van de overtreding.
Indien de eigenaar van een teef haar laat dekken en haar daarna overdraagt aan een andere
eigenaar,is het VFR, zoals dat gold ten tijde van de dekking,zowel geldig voor de vroegere als
de nieuwe eigenaar.

1. Dek- en geboortemeldingen.
1.1

Fokkers dienen een dek- en geboorteformulier schriftelijk en ondertekend binnen 3 weken na
de dekking en geboorteformulier binnen 10 dagen op te sturen naar het bestuurslid die op het
dek- en geboorteformulier staat vermeld. Dit formulier is te downloaden van de website van de
NNFC.Tevens dient een kopie van de stamboom van de teef te worden meegestuurd.
Zonodig zal de NNFC verdere relevante gegevens opvragen die de fokker/eigenaar dient
te verstrekken.
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1.2

Dek- cq geboorteberichten worden in het clubblad gepubliceerd onder de
Familieberichten. Een bericht wordt gepubliceerd in het eerstvolgende clubblad gerekend
vanaf de sluitingsdatum voor aan te leveren kopij. Op het formulier kan worden
aangegeven of men gebruik wil maken van een vermelding op de website. In dat geval
dient men de geboortemelding binnen twee weken na de geboorte te
verzorgen.Een nest zal gedurende 13 weken na de geboorte op de website worden 2/2
vermeld. Op aanvraag van de fokker mag het éénmalig worden verlengt met 3
weken. Deze verlenging kunt u bij het bestuur aanvragen via bestuur@nnfc.nl

1.3

De fokker kan aangeven gelijktijdig met de dek/geboorte aangifte dat hij nog geen publicatie
wil op de site en het clubblad. Wel houdt in dat de dek en geboorte aangifte evengoed binnen
twee weken gemeld moet worden bij desbetreffend bestuurslid
Dit moet wel duidelijk vermeld worden in de mail als u het dekbericht per mail opstuurt, Of
anders een briefje bij het dekbericht als u het per post verstuurt

1.4

Kosten voor vermelding van het geboortebericht in het clubblad en op de
website bedragen € 30,00 per bericht. De fokker machtigt de NNFC eenmalig voor
een automatische incasso. Er vindt geen restitutie van de kosten plaats.

2. Fokkerslijst en kennelpresentatie.
2.1

2.2

Fokkers die aan het VFR van de NNFC voldoen, krijgen de mogelijkheid hun kennel
te vermelden op de website. Naast vermelding van de kennelnaam is het mogelijk de
kennel met een korte introductietekst, enkele foto’s en een link naar de eigen
website te presenteren. Fokkers dienen een internetverklaring op te sturen; deze is te
downloaden van de website van de NNFC.
Kosten voor vermelding kennelnaam/kennelpresentatie bedragen € 30,00 per kalenderjaar.
De fokker tekent, tot wederopzegging, voor een automatische incasso door de NNFC.
Restitutie vindt niet plaats.

3. Dekreuenlijst en presentatie.
3.1

De NNFC biedt leden die aan het VFR van de NNFC voldoen de mogelijkheid hun dekreu
te presenteren op de website. Behalve vermelding van de dekreu is het mogelijk een korte
introductietekst, enkele foto’s en een link naar de eigen website te presenteren. Leden
dienen een internetverklaring op te sturen, die men kan downloaden via de website van de
NNFC.
3.2 De kosten voor vermelding dekreu/presentatie bedragen € 30,00 per kalenderjaar
per reu. De eigenaar tekent, tot wederopzegging, voor een automatische incasso door de
NNFC. Er vindt geen restitutie plaats.

4. Pupinformatie.
4.1

4.2

Hieronder wordt verstaan het via de site van de NNFC geven van algemene info over
de Newfoundlander en specifieke info via dek-en geboorteberichten, dekreulijsten en
fokkerslijsten. Deze informatie is voor iedereen toegankelijk.
Aan deze faciliteit zijn geen kosten verbonden.

5. Verstrekken gegevens.
Alle benodigde gegevens dienen te worden opgestuurd naar: Mevr.
M. Hesen-Coppers Schansstraat 45, 5961 DB Horst
tel. 077-3984812 (na 19.00 uur).
Wijzigingen omtrent reeds vermelde publicaties op de site van dek- en
geboortevermeldingen doorgeven via email naar pupinfo@nnfc.nl
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