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Algemene informatie Werkgroepen geldend vanaf 01 01 2021
Werkgroepen
Allereerst wat is een werkgroep in onze vereniging.
Werkgroepen bestaan uit tenminste 10 leden van de Boxer Vrienden Nederland (verder de vereniging genoemd). De leden hebben
stemrecht op de vergaderingen. Werkgroepen blijven eigen organisaties met een eigen (financieel) beleid en eigen
verantwoordelijkheid binnen hun organisatie. De vereniging mengt zich niet in de bestuursstructuur van de werkgroepen. Alle
activiteiten dienen onder de vlag van de vereniging plaats te vinden. Aan verenigingsactiviteiten kan slechts uitsluitend door leden
van de vereniging deelgenomen worden. Niet leden dienen vooraf bij aanvraag van de activiteit toestemming van de
commissarisafrichting of het bestuur van de vereniging te hebben om deel te kunnen nemen aan de activiteiten.
Financiële verplichtingen
Afrekeningen en of verrekeningen dienen binnen 14 dagen te geschieden op de verenigingsrekening. Er kunnen geen andere
activiteiten doorgang vinden zolang er niet aan de financiële verplichtingen is voldaan.
Sancties
Niet nakomen van de vastgelegde verplichtingen betekend dat het bestuur de werkgroep kan schorsen bij de vereniging. Bestuur
dient zich op de eerst volgende ALV te verantwoorden voor hun besluit en de werkgroep zal na stemming wel of niet hun
activiteiten kunnen hervatten.
Aanvragen officiële africhtingsexamens
Officiële africhtingsexamens gaan via de commissarisafrichting. Alle examens dienen schriftelijk aangevraagd te worden. Eventuele
afdrachten van en voor activiteiten worden vastgelegd op vergaderingen en zijn opvraagbaar bij de africhtingscommissaris. Dit
bedrag komt op de tarieven lijst van de vereniging. Voor 2020 is dit bedrag vastgelegd op € 35,-- exclusief kosten keurmeester.
Gedragstests dienen aangevraagd te worden bij de voorzitter van de vereniging of bij de commissaris africhting. Voor de testen zal
de vereniging een beoordelaar aanwijzen. Dit zal iemand van de beoordelaarslijst zijn die door het bestuur van de vereniging
benoemd is. Dit om een duidelijke eenheid in de testen te behouden en waarborgen. Beoordelingen dienen jaarlijks door zo veel
mogelijk verschillende beoordelaars van de lijst te geschieden. Voor de test dient een vergoeding betaald te worden aan de
beoordelaar. Dit bedrag komt op de tarieven lijst van de vereniging. Voor 2020 is dit bedrag vastgelegd op € 50,-- exclusief
reiskosten.
Jongehondendag
Iedere werkgroep mag een jongehondendag per jaar organiseren. De werkgroep kan zelf een beoordelaar/keurmeester uitnodigen.
Op de jonge hondendag worden de honden beschreven en eventueel geplaatst. Voor de jongehondendag dient een vergoeding aan
de vereniging betaald te worden. Dit bedrag komt op de tarieven lijst van de vereniging.
Voor 2020 is dit bedrag vastgelegd op € 100,-Publiciteit
Werkgroepen dien op hun Faceboek, Website en overige media duidelijk te vermelden dat ze aangesloten zijn bij de vereniging.
Werkgroepen dienen zich positief over de vereniging te uiten.
Fokkerij
Leden van de werkgroep dienen zich aan het Verenigd Fok Reglement te houden. Bij niet correct gedrag of volgen van dit
reglement kan het bestuur sancties opleggen conform haar vastgelegde reglementen of statuten.
Magazine
Werkgroepen leveren voor ieder clubblad informatie ter grote van maximaal een a5 formaat aan. Dit is een pagina in ons
clubblad.Tekst dient als platte tekst aangeleverd worden. De redacteur kaneen artikel aanpassen. Data aanlevering 1 februari 1
mei 1 augustus en 1 november .
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