Provinciale kring van liefhebbers, pluimveehouders en konijnenfokkers
limburg, aangesloten bij het provinciaal verbond van neerhofdieren v.z.w.
en de landsbond v.z.w.

Algemeen reglement van inwendige orde van de kleinveetentoonstelling van neerhofdieren
ingericht door ‘Koninklijke vereniging Maas en Kempen Stokkem’ op:
04 en 05 januari 2020 in zaal De Nieuwenborgh, schutterstraat 7, 3650 Dilsen-Stokkem
Art. 1

De tentoonstelling wordt ingericht volgens de regels en de voorschriften van het algemeen reglement,
keuringen en tentoonstellingen, de voorschriften van de provinciale kring, het vlaams interprovinciaal
verbond v.z.w. en de landsbond, waaraan de deelnemers tentoonstellers zich door hun inschrijving
automatisch onderwerpen. De tentoonstellers kunnen het desbetreffende reglement raadplegen op
het secretariaat.

Art. 2

De tentoonstelling staat open voor alle leden waarvan het landelijk verbond aangesloten is bij de
Europese Entente. De dieren moeten voorzien zijn van een officieel merkteken verstrekt door een
landelijk verbond. De belgische exposanten moeten in het bezit zijn van een fokkerskaart waarvan het
nummer dient vermeld te worden op het inschrijvingsformulier.

Art. 3

De contactpersoon is Op ’t Eyndt Leon, Brammert 54, 3650 Dilsen-Stokkem, tel. Nr. 0496/602042.

Art. 4

De inschrijvingen dienen volledig en juist ingevuld en ondertekend toe te komen uiterlijk op 25
december 2019 bij de secretaris, dhr. Op ’t Eyndt Leon, Brammert 54, 3650 Dilsen-Stokkem, tel.nr.
0496/602042 of email: leon.op.t.eyndt@telenet.be. Inschrijvingen na deze datum worden geweigerd.
De inschrijfgelden dienen gestort te worden op rekeningnummer: BE18 7845 6861 7965, BIC:
GKCCBEBB, t.a.v. MAAS EN KEMPEN STOKKEM.

Art. 5

Het inrichtend comité
Voorzitter: Aerts Geert
Ondervoorzitter: Moermans Jan
Secretaris: Op ’t Eyndt Leon
Schatbewaarder: Leenders Marielle
En alle leden en bestuursleden van koninklijke vereniging Maas en Kempen Stokkem.
Provinciaal afgevaarde: Gilissen Guido
Programma
Sluiting van de inschrijvingen
woensdag, 25 december 2019
Inkooien van de dieren
vrijdag, 03 januari 2020 van 18.00-22.00u
Keuren van de dieren
zaterdag, 04 januari 2020 vanaf 08.30u
Openingsuren
zaterdag, 04 januari 2020 vanaf 16.00u
zondag, 05 januari 2020 vanaf 10.00u
Officiële opening
zaterdag, 04 januari 2020 om 20.00u
Prijsuitreiking
zondag, 05 januari 2020 om 18.00u
Uitkooien van de dieren
zondag, 05 januari 2020 na de prijsuitreiking

Art. 6

Volgende diergroepen-rassen zijn toegelaten:

Mannelijke en Vrouwelijke dieren

in

volgende diergroepe, konijnen, cavia’s, hoenders, krielen en duiven. Indien het maximum van 800
dieren is bereikt worden er geen inschrijvingen meer aanvaard!
Art. 7

De dieren dienen ingeschreven te worden als volgt: per diersoort, per ras, per kleur, man oud, man
jong.

Art. 8

De dieren dienen gemerkt te zijn volgens de voorschriften.

Art. 9

De volgende keurmeesters zijn gevraagd:
Konijnen: Gilissen Guido, Plumans Dieter, Voorter Theo, Plumans, Bauthière Ludovic, Fontaine Yvette,
Maive Cédric en Reuter Harald.
Hoenders-Krielen: Struyf Roger , Jobs L.
Duiven: Punie Marcel
De beslissingen van de keurmeesters zijn onherroepelijk. Het keurmeesterkorps kan aangevuld of
verminderd worden, dit naargelang het aantal inschrijvingen. Tijdens de keuring is voor iedereen de
toegang tot de tentoonstelling verboden met uitzondering van de comissarissen en afgevaardigden
van de provinciale kring van het fokken van neerhofdieren.

Art.10

Het diergeneeskundige toezicht wordt gedaan door een erkend dierenarts.

Art. 11 De deelnameprijs bedraagt 3,00€ per dier.
Art. 12 Het palmares kost 3,00€ en is verplicht voor iedere inzender, doch slechts 1 per gezin.
Art. 13 De toegang tot de tentoonstelling is gratis.
Art. 14 Vervangen van dieren is toegelaten binnen hetzelfde ras, dezelfde kleur, dezelfde leeftijd en hetzelfde
geslacht. Vervangingen dienen bij het inkooien gemeld te worden op het secretariaat.
Art. 15 Voor afwezige dieren wordt geen inschrijvingsgeld terugbetaald.
Art. 16 De inrichters zorgen voor voeder en drank voor de dieren.
Art. 17 Het is de deelnemers en de bezoekers verboden dieren aan te raken, te plagen, keurstokken te
gebruiken en kooien te openen tenzij in het bijzijn van een lid van het inrichtend comité of een
commissaris.
Art. 18 De deelnemers dienen zich te behouden aan de wettelijke bepalingen en voorschriften inzake
dierenwelzijn en dierengeneeskunde (entplicht). Een kopie van het desbetreffende entingsbewijs van
de ingeschreven dieren dient meegebracht en afgegeven te worden op het
tentoonstellingssecretariaat. In verband met het viraal haemorragisch syndroom (1 en 2) bij konijnen
geldt een verplichte vaccinatie (website VIVFN 30-06-2016).
Art. 19 Dieren kunnen te koop gesteld worden mits aanduiding van de verkoopprijs op het
inschrijvingsformulier. Alle verkopen gebeuren via het secretariaat. De koper betaald 10% boven op de
verkoopprijs aan het inrichted comité. De prijzen worden vermeld aan de hokken en komen in de
palmares te staan. De verkoper ontvangt de som die hij op het inschrijfformulier vermeld heeft. De
verkoop begint 1u na de opening van de tentoonstelling. Tijdens de tentoonstelling kunnen eveneens
dieren te koop gesteld worden. De eigendomstitels van de konijnen die te koop staan moeten op het
secretariaat afgegeven worden, anders kan het dier niet verkocht worden. De verkoopsom wordt
uitbetaald tijdens de tentoonstelling of bij de uitkorving.
Art. 20 De burgelijke aansprakelijkheid van de deelnemers en bezoekers t.o.v. derden wordt gedekt door een
verzekeringspolis. Voor verlies of diefstal van bezittingen van personen of verenigingen, voor brand of
welke schade dan ook in de ruime zin van het woord, is het inrichtende comité niet aansprakelijk. De
deelnemers en de bezoekers aan de tentoonstellingen dienen eveneens de normen inzake
brandveiligheid na te leven en te doen naleven. De deelnemers en de bezoekers zijn aansprakelijk voor
de schade die tijdens de manifestatie door hen wordt aangericht. In voorkomend geval zullen de
kosten voor herstellingen op de betrokkenen verhaald worden.
Art. 21 Het is eveneens verboden honden in de tentoonstellingsruimte binnen te brengen.
Art. 22 Ook geldt er een algemeen rookverbod.

Art. 23 In alle gevallen welke niet voorzien zijn in dit reglement beslist het inrichtende comité met de
provinciaal afgevaardigde.

Wij verklaren kennis te hebben genomen van het reglement en de voorschriften inzake keuringen
aldus opgemaakt te Dilsen-Stokkem op 28 september 2019.

Voor de inrichtende club

Voor de provinciale kring

De voorzitter: Aerts Geert

De coördinator: Op ’t Eyndt Leon

De secretaris: Op ’t Eyndt Leon

De secretaris: Theunissen Mathieu

