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Barchem/Nuenen, 9 december 2015
Betreft: Initiatiefvoorstel tot aansluiting Raad van Beheer bij voorstellen van de ENCI, NKK, SCC, SKK, FKC EN VDH,
getiteld "Towards a stronger FCI: Proposal for Change".

Geacht bestuur en geachte leden van de Vereniging Raad van Beheer,
Op grond van artikel 13 Huishoudelijk Reglement dienen de Nederlandse Vereniging Berger Blanc Suisse (NVBBS) en
de Nippon Inu de hierna volgende initiatiefvoorstellen in voor de Algemene Vergadering welke gepland staat voor 11
juni 2016:
VOORSTEL TOT AANSLUITING RAAD VAN BEHEER BIJ DE VOORSTELLEN GETITELD "TOWARDS A STRONGER FCI:
PROPOSAL FOR CHANGE" VAN DE ENCI, NKK, SCC, SKK, FKC EN VDH.

Voorstellen getiteld "Towards a stronger FCI: Proposal for Change" van de ENCI, NKK, SCC, SKK, FKC EN VDH
Op 4 november 2015 namen wij kennis van de fantastische voorstellen van de Ente Nazionale della Cinofilia Italiana
(ENCI), Norsk Kennel Klub (NKK), Societe Centrale Canine (SCC), Svenska Kennelklubben (SKK), Suomen Kennelliitto
(FKC) en Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH), getiteld "Towards a Stronger FCI: Proposal for Change", zie
bijlage.
Op 30 november 2015 hebben de NVBBS en Nippon Inu het bestuur een brief gestuurd waarin wij stelden dat wij er
vanuit gingen dat het bestuur aansluiting bij de voorstellen van deze zes kennel clubs geagendeerd had voor haar
bestuursvergadering op 02-12-2015. Wij hebben het bestuur gevraagd om ons voor 10-12-2015 te informeren over
haar besluit zodat dit eventueel meegenomen kon worden in dit initiatiefvoorstel. Tot onze verbazing bleek dit punt
niet geagendeerd te zijn voor deze BV, en er werd ons gemeld dat de termijn voor het inzenden van stukken een
week voor datum van de bestuursvergadering sluit en dat ons verzoek voor de eerstvolgende bestuursvergadering
geagendeerd zou worden.
Op het moment dat de termijn voor het indienen van een initiatiefvoorstel sluit is ons dus niet bekend hoe het
bestuursbesluit in deze luidt. Indien het bestuur in de bestuursvergadering van januari 2016 besluit dat de Raad van
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Beheer zich bij de Europese landen aansluit die voornoemde voorstellen steunen, dan komt dit initiatiefvoorstel
uiteraard te vervallen. Indien dit niet het geval is, dan zal het hierna volgende voorstel op de AV d.d. 11-06-2016 in
stemming gebracht worden:
VOORSTEL TOT AANSLUITING RAAD VAN BEHEER BIJ DE VOORSTELLEN GETITELD "TOWARDS A STRONGER FCI:
PROPOSAL FOR CHANGE" VAN DE ENCI, NKK, SCC, SKK, FKC EN VDH
Mocht het zo zijn dat het bestuur - zonder haar leden hierover te raadplegen - besloten heeft dat de Raad van
Beheer zich niet bij de Europese landen aansluit die voornoemde voorstellen steunen, dan verzoeken wij de
vergadering om het bestuur hiertoe opdracht te geven.

Erop vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben verblijven wij,
In afwachting van uw bericht van ontvangst,
Met vriendelijke groet,
Namens de besturen van de NVBBS en Nippon Inu,

Monique van Boxtel
Secretaris NVBBS
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BIJLAGE

Nederlandse Vereniging voor Berger Blanc Suisse / Nippon Inu

Towards a Stronger FCI: Proposal for Change
Statement from Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), Norsk Kennel Klub (NKK),
Societe Centrale Canine (SCC), Svenska Kennelklubben (SKK), Suomen Kennelliitto (FKC)
and Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH).

The Kennel clubs of Finland, France, Germany, Italy, Norway and Sweden (hereafter named as
“The Group”) have, at a meeting the 23rd of October 2015, agreed upon the following propositions
further to discussions at the European section general assembly held in Lilleström, Norway.

1. Changes in the voting system of the FCI to a weighted system based on average fees paid to
the FCI the previous 2 years, not including those from the World Dog Show or section
shows. Maximum 5 votes for any country.
2. Divide the European section into two to four sections. This division has to be agreed on at
the next European section general assembly in Brussels August 29 2016 after a detailed
discussion.
3. Change of the statutes
a. Dog welfare activities of the member kennel club should be improved in every
country and reported to the sections and then sections report to the General
Committee and General Assembly.
b. The five freedoms of dogs must be reflected and the positive effects of utility, sport,
hunting activities etc. must be included.
c. The General Committee of the FCI consists of one representative from each section,
elected by that section, as well as, the President of the FCI who is directly elected by
the FCI General Assembly. Each section pays all costs of their elected
representative; the President’s costs are paid by the FCI.
d. The Mandatory commissions consist of one representative from each section, elected
by that section and the President of each commission is directly elected by the FCI
General Assembly. Each section pays all costs of their elected representative; the
Commission President’s costs are paid by the FCI.
e. Of the fees paid to the FCI a minimum of 20 % should be transferred back to the
sections respectively.

f. To make the FCI more transparent the minutes of any meeting (board, mandatory
and non-mandatory commissions) should be published publically within a month
after the meeting.
g. New members to the FCI must register 3000 dogs yearly for the three years before
being approved as a full member
4. Change of the standing orders must be performed to reflect the changes in the statutes.
a. In the standing orders a rotation of the World Dog shows and sections shows must be
implemented.
5. The Group recommends that the General Committee appoint a working group at their
meeting on 11th of November. That working group should consist of not more than 6
persons.
a. The Group proposes Nils Erik Åhmansson and Christian Eymar-Dauphin as
representatives in the working group.
b. The Group would like to see the final report from the working group before the end
of March 2016.
6. The Group proposes that the General Committee call for an extra FCI General Assembly to
occur before the end of 2016.

