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NCDH sinds 1947 

Nederlandse Club voor Dalmatische Honden 
                                        
_______________________________________________ 
 

 
Sanctiereglement van de Nederlandse Club voor Dalmatische Honden 

 

 

 
 

Artikel 1 Begripsbepaling 
Voor de toepassing van het bij of krachtens dit sanctiereglement bepaalde wordt verstaan onder: 

 
1. Statuten: Statuten van de NCDH 
2. HR: Het Huishoudelijk Reglement van de NCDH 
3. VFR: Het VerenigingsFokReglement van de NCDH 
4. RNI: Het Reglement Nestinventarisatie van de NCDH 
5. Bestuur: Het bestuur van de NCDH 
6. Fokker: Degene die eigenaar is van de moederhond ten tijde van de worp en woonachtig in Nederland. 
7. Eigenaar van de dekreu: Degene die eigenaar is /eigenaren zijn van de vaderhond(en), die de moederhond 

heeft gedekt, en van waaruit puppy’s zijn geboren. 
8. Betrokkene: De fokker en/of de eigenaar van de dekreu. 
9. Lid/leden: Het lid/de leden van de NCDH 
10. Lidmaatschap: Lidmaatschap van de NCDH. 
11. Promotie door de NCDH: Het verkrijgen van een naamsvermelding en/of adverteren op www.ncdh.nl en/of in 

het Dalmatisch Nieuws. 
12. Promotie door de betrokkene: Alle uitingen van de betrokkene op de website van de betrokkene, social media 

of enig andere media. 
13. Promotieverbod: Het verbod voor betrokkene om in de promotie van zijn nest of kennel op enigerlei wijze een 

vermelding te maken die suggereert of de indruk wekt dat de betrokkene handelt in lijn met de Reglementen 
van de NCDH 

14. Recidive: Het opnieuw overtreden van een Reglement van de NCDH 
15. Belanghebbende: Degene die een direct belang heeft bij het gefokte nest, dan wel in directe relatie staat met 

een betrokkene. 
 

Artikel 2 Overtreden regels RNI 
1. Het bestuur legt de fokker, wanneer hij de regels, genoemd in het RNI niet nakomt, een geldboete op van €30 

(zegge: dertig euro). Naast deze geldboete kan de fokker worden uitgesloten van promotie door de NCDH voor 
een periode van 4 maanden. Tevens wordt de fokker dan gedurende deze periode een promotieverbod 
opgelegd; 

2. Indien er sprake is van recidive binnen vier jaar na een eerdere overtreding van het RNI, wordt de fokker, in 
afwijking van hetgeen onder artikel 2 lid 1 is gesteld, een geldboete opgelegd van €50 (zegge: vijftig euro). 
Naast deze geldboete kan de fokker worden uitgesloten van promotie door de NCDH voor een periode van 
maximaal 24 maanden. Tevens wordt de fokker dan gedurende deze periode een promotieverbod opgelegd; 

3. Tevens kan het bestuur, indien de ernst van de overtreding dit vraagt, besluiten de fokker voor bepaalde duur te 
schorsen, het lidmaatschap van de fokker van de NCDH op te zeggen dan wel de fokker te ontzetten. Dit 
overeenkomstig de Statuten en het HR; 

4. Het bestuur legt de in dit artikel onder lid 1 tot en met 3 vermelde sancties niet op wanneer de fokker kan 
aantonen dat er bij deze overtreding van het RNI sprake is van overmacht; 
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Artikel 3 Overtreding van VFR 
1. Het bestuur legt, wanneer betrokkene die de regels, genoemd in VFR niet nakomt, een geldboete op van €200 

(zegge: tweehonderd euro). Naast deze geldboete kan betrokkene uitgesloten worden van promotie door de 
NCDH voor een periode van maximaal 24 maanden. Tevens wordt de betrokkene dan gedurende deze periode 
een promotieverbod opgelegd; 

2. Indien er sprake is van recidive binnen vier jaar na een eerdere overtreding van het VFR, wordt betrokkene, in 
afwijking van hetgeen onder artikel 3 lid is gesteld, een geldboete opgelegd van €500 (zegge: vijfhonderd euro). 
Naast deze geldboete wordt betrokkene uitgesloten van promotie door de NCDH voor een periode van 
maximaal 24 maanden. Tevens wordt de betrokkene gedurende deze periode een promotieverbod opgelegd; 

3. Tevens kan het bestuur, indien de ernst van de overtreding dit vraagt, besluiten de betrokkene voor bepaalde te 
schorsen, het lidmaatschap van betrokkene van de NCDH  op te zeggen dan wel de betrokkene te ontzetten. 
Dit overeenkomstig de Statuten en het HR; 

4. Het bestuur legt de in dit artikel onder lid 1 tot en met 3 vermelde sancties niet op wanneer betrokkene kan 
aantonen dat er bij deze overtreding van het VFR sprake is van overmacht; 

 
Artikel 4 Horen van de Betrokkene(n) 
1. Het bestuur gaat niet eerder over tot het opleggen van een sanctie, dan nadat de betrokkene 

over zijn/haar overtreding is gehoord. Het horen van de betrokkene kan plaatsvinden door één of meer 
bestuursleden; 

2. Het horen van betrokkene kan zowel mondeling, schriftelijk, in persoon, telefonisch of op een andere (digitale) 
wijze plaatsvinden; 

3. Van het mondeling horen van betrokkene zal het bestuur zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand 
nadat betrokkene is gehoord een schriftelijk verslag opstellen. Dit verslag zal per post of e-mail aan betrokkene 
worden toegezonden, dan wel aan betrokkene in persoon worden uitgereikt; 

4. Het bestuur neemt hetgeen door betrokkene naar voren is gebracht, mee in haar overweging bij het opleggen 
van de sanctie; 

 
Artikel 5 Beroep bij de ALV 
1. Tegen het besluit tot het opleggen van een sanctie zoals bedoeld in artikel 2 en 3 van dit reglement staat 

binnen een maand na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling beroep op de Algemene 
Vergadering open. Betrokkene dient hiertoe binnen 1 maand na het bekend maken van de opgelegde sanctie, 
schriftelijk beroep aan te tekenen bij de secretaris van de NCDH Indien de opgelegde sanctie een besluit van 
het bestuur betreffende opzegging, ontzetting of schorsing betreft is hetgeen hieromtrent gesteld in artikelen 15, 
16 of 17 van de Statuten onverkort van kracht, gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is 
betrokkene geschorst in de uitoefening van alle aan het lidmaatschap verbonden rechten en in de uitoefening 
van een eventueel door betrokkene beklede bestuursfunctie. Betrokkene heeft echter wel toegang tot de 
Algemene Ledenvergadering waarin het beroep wordt behandeld, is bevoegd om bij de behandeling van het 
beroep aanwezig te zijn en daarover het woord te voeren, doch heeft geen stemrecht. 

2. Met het indienen van het beroep stemt betrokkene in met het verstrekken van al de relevante stukken aan de 
leden van de ALV; 

3. Het bestuur draagt zorg dat de leden inzage krijgen in de stukken die tot de beslissing van het bestuur hebben 
geleid, een motivatie van de beslissing en alle stukken, die de betrokkene die beroep heeft aangetekend, voor 
zijn/haar verdediging heeft ingebracht; 

 
Artikel 6 Behandeling van het beroep 
1. Voor het behandelen van het beroep dienen er, naast het bestuur en de betrokkene(n) en/of 

belanghebbende(n) minstens 5 leden aanwezig te zijn; 
2. Voorafgaande aan de behandeling van de beroepszaak wijst de ALV uit haar midden een tijdelijke voorzitter en 

secretaris aan, die de vergadering tijdens de behandeling van het beroep zullen voorzitten en zorgdragen voor 
de verslaglegging; 

3. Tijdens deze behandeling van de beroepszaak mogen geen opnamen, op welke wijze dan ook, worden 
gemaakt. De aanwezige leden worden vooraf hiervan op de hoogte gesteld; 

4. Betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld zijn beroep tijdens de ALV mondeling toe te lichten. Vervolgens 
wordt het bestuur in de gelegenheid gesteld een reactie te geven. 
Na de reactie van het bestuur wordt betrokkene nog éénmaal in de gelegenheid gesteld hierop kort te reageren; 

5. Hierna verlaten betrokkene en eventueel aanwezige niet-stemgerechtigden de ALV, zodat door de leden vrijuit 
over de inhoud van het beroep kan worden gediscussieerd; Indien er leden aanwezig zijn, die een direct belang 
hebben bij deze beroepszaak, dienen ook zij dan de ALV te verlaten, totdat de ALV zich heeft uitgesproken; 

6. Nadat de ALV tot een oordeel is gekomen worden betrokkene en eventueel aanwezige niet-stemgerechtigden 
weer in de vergadering toegelaten. De tijdelijk voorzitter zal het besluit van de ALV aan betrokkene mededelen. 
Indien de schorsing van betrokkene van kracht blijft wordt betrokkene en de eventueel aanwezige niet-
stemgerechtigden hierna verzocht de ALV te verlaten. Na de bekendmaking van het besluit draagt de tijdelijk 
voorzitter het voorzitterschap weer over aan de voorzitter van de ALV; 
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7. De beslissing van de ALV is bindend voor alle partijen. De beslissing zal binnen 14 dagen na de ALV schriftelijk 

worden uitgewerkt door de tijdelijke voorzitter en secretaris en aan de secretaris van de vereniging worden 
overgedragen ter archivering Een afschrift hiervan wordt tegelijkertijd toegezonden aan de betrokkene; 
Toezending kan gebeuren per post, e-mail, dan wel door uitreiking in persoon; 

8. Indien er sprake is van een schorsing dan wel een opzegging van het lidmaatschap van betrokkene zal dit van 
kracht blijven tot aan de beslissing van de ALV. Alle overige sanctie(s) die de betrokkene is/zijn opgelegd en 
waartegen beroep is ingesteld,  worden opgeschort totdat de ALV een beslissing heeft genomen op het beroep; 

 
Artikel 7 Publicatie 
1. Opgelegde sancties worden gepubliceerd op het besloten gedeelte van de website van de N.C.D.H met 

vermelding van de naam van de betrokkene en een korte uiteenzetting van de overtreding: 
a. Indien er binnen de beroepstermijn geen beroep is aangetekend, overeenkomstig artikel 5 van dit 

reglement, niet eerder dan dat de beroepstermijn is verstreken; 
b. Indien betrokkene binnen de beroepstermijn, overeenkomstig artikel 5 van dit reglement, beroep heeft 

aangetekend, pas nadat dit op de ALV is behandeld en overeenkomstig de beslissing hierover door de ALV. 

 
 
 
 

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Club voor Dalmatische Honden, op 23 
april 2022 

 
 
NCDH voorzitter       NCDH secretaris 

 

Katja van den Eijnden      Karin Nieuwenhof 

 

 

 

 

…………………………………………..     ……………………………………………… 

  
Plaats:        Plaats: 
 
Datum:        Datum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Borne
31 mei 2022

Sellingen

31 mei 2022




