
Statuten van de Fokcommissie  
 
 
Leden van de Commissie  
 
- De bestuurders,  
- De fokkers wonend in België (alsook hun samenwonenden die deelnemen aan de 
fokkerij) en die lid zijn van de Belgische Beauceronclub die hun kandidatuur hebben 
ingediend bij de Raad van Bestuur en door hen aanvaard zijn.  
- de effectieve leden die hun kandidatuur hebben ingediend bij de Raad van Bestuur 
en door hen aanvaard zijn 
- nieuwe kandidaten kunnen in de commissie  toetreden gedurende het mandaat 
 
Mandaat van de leden van de Commissie  
De leden zijn genomineerd door de bestuurraad voor een periode van 3 
kalenderjaren vanaf de datum van hun aanstelling. De eventueel nieuwe kandidaten 
integreren binnen de hierboven vermelde 3 jaar. 
 
Externe adviseurs 
Vreemde personen, al dan niet lid van de Club kunnen tijdelijk of permanent 
benoemd worden door de Raad van Bestuur gelet op hun wetenschappelijke kennis 
op het gebied van kynologie.  
 
Doel van de Commissie  
 
In het algemeen, aan de Raad van Bestuur regelgevingen, projecten, initiatieven 
voorleggen om het fokken van de Beauceron in België te handhaven en te 
verbeteren.  
 
In het bijzonder zich toeleggen op :  

- De selectie 
o opstellen van een selectiereglement om te worden voorgelegd aan de 

KMSH  
o Vaststellen van de lijst van keurders voor de selectie om te worden 

voorgelegd aan de KMSH 
o Beheren van de selectieproeven  

- Officiële regels voor de fok 
- Beheer van fokstatistieken  
- Opzoeken en schrijven van artikelen met betrekking tot de fok 
- Conferenties organiseren 
- Etc  

 
Vergaderingen  

- Uitnodigingen opgesteld en verstuurd door de voorzitter of de secretaris van de 
commissie  

- Van elke vergadering moet een verslag gemaakt worden dat wordt 
toegezonden aan alle leden van de commissie.  

- De activiteiten van de fokcommissie staan op de dagorde van iedere 
bestuursvergadering. De fokcommissie kan hierop uitgenodigd worden. 



- Alle communicaties gebeuren exclusief per e-mail. 
 

Ethiek  
- Leden van de commissie werken voor het welzijn van alle leden fokkers van de 

club en voor de verbetering van hun fokkerij.  
- Zij onthouden zich van alle negatieve kritiek ten opzichte van om het even wie 
- Zij onthouden zich van elk gedrag schadelijk voor het imago van het ras van de 

Beauceron alsook die van de Belgische Beauceronclub.  
 

Documenten 
Alle documenten van de fokcommissie moeten zich in kopie op het secretariaat van 
de club bevinden. 


