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Reglement Foktechnische Commissie (FC) NAS  

 
* De FC is ingesteld om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren en te informeren over te nemen beslissingen 

op foktechnisch gebied en wat daarmee samenhangt. Zij brengt haar adviezen zelfstandig schriftelijk uit aan het 
bestuur en zorgt zelf voor de uitnodiging van haar vergaderingen. 

* Door het bestuur overgenomen adviezen worden in de jaarlijkse ALV door het bestuur verantwoord en gepubliceerd in 
het AN. Afwijzing van adviezen door het bestuur wordt met redenen omkleed aan de FC kenbaar gemaakt.  

* De FC bestaat uit minimaal 5 leden van het NAS en worden benoemd door het bestuur, voor een termijn van 4 jaar en  
kunnen in die functie aansluitend worden herbenoemd. De leden vormen een afspiegeling van de 3 maten van het 
stamboek. Één lid van de F.C. is een afgevaardigde van het bestuur. 
De voorzitter van de hengstenjurycommissie is qq  lid van de FC. Bij diens afwezigheid zorgt deze voor een door hem 
aangegeven afgevaardigde uit de HK juryleden.  
De Bond van Hengstenhouders is gerechtigd aan het bestuur een voordracht te doen voor een lid van de FC. 

*     De voorzitter wordt door en uit de F.C. leden gekozen. 
*  De FC is bevoegd zich te laten bijstaan door (externe) adviseurs, de eventuele kosten dienen van te voren door het  

            bestuur toegestaan te zijn.  
*  De FC heeft naast haar algemene taak tot taak: 

  - het formuleren van het fokdoel en het aanduiden van aandachtspunten in de fokkerij. 
 - het opstellen en up to date houden van keuringsprotocollen van de mini`s, midden- en grote maat. 

   - het doen van aanbevelingen met betrekking tot opleiding en scholing van juryleden.  
*  De FC vergadert minimaal tweemaal per jaar of zoveel vaker als de commissie noodzakelijk acht. Eenmaal per jaar 
      zal een vergadering plaatsvinden met de juryleden en het bestuur.  

 De agenda wordt in overleg samengesteld met het bestuur. 
 Het bestuur is gerechtigd agendapunten voor de vergadering aan te dragen. 
 De F.C. leden zijn altijd lid van de vereniging en niet ouder dan 70 jaar op het moment van hun benoeming. 
 Waar de statuten of het reglement niet in voorziet, beslist het bestuur. 

 

Roulatiesysteem FC leden, ingaande voorjaarsledenvergadering 2019,  
De langst zittende FC leden treden als eerste af en kunnen in die functie worden herbenoemd voor 4 jaar. 
2019: dhr. Chris v.d. Slikke 
2020: dhr. Gert Haverhoek 
2021: dhr. Marcus Terpstra 
2022: dhr. Johny Jans. 
Afvaardiging van jury en bestuur in FC wordt jaarlijks vastgesteld of weer een herbenoeming volgt. 

 
aangenomen LV 14 november 2006. 
Aanvulling LV 26 april 2018. 
 


