Reglement van Inwendige Orde
Ter bekrachtiging voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 06/12/17.

De Leden
1.Lidmaatschapsbijdrage
De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage bedraagt 25,00 euro. Deze bijdrage is jaarlijks
aanpasbaar. Wie deze bijdrage betaald heeft wordt een aangesloten lid. De betaling van deze
lidmaatschapsbijdrage geeft recht op de basisvorm van dienstverlening met betrekking tot de
fokkerij en de houderij.
2.Aanvaarding van Reglement van Inwendige Orde en beschikbaarheid van gegevens.
Ieder lid onderschrijft en aanvaardt door betaling van de lidmaatschapsbijdrage de statuten
en reglementen van inwendige orde van Kleine Herkauwers Vlaanderen. Meer specifiek
aanvaardt ieder lid die de lidmaatschapsbijdrage betaalt, dat de gegevens van zijn/haar bij
Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw geregistreerde dieren, online consulteerbaar zijn door de
andere leden van Kleine Herkauwers Vlaanderen.

3.Onderafdelingen
Elk aangesloten lid kan een actief lid worden door te kiezen voor een onderafdeling. Het
aangesloten lid maakt deze keuze bij aansluiting, en behoudens tegenbericht van het lid,
blijft deze keuze dezelfde tijdens de ganse duur van het lidmaatschap.
De voorwaarden waaraan aangesloten leden moeten voldoen om tot een onderafdeling te
kunnen toetreden zijn de volgende :
-

-

Onderafdeling van Vleesschapen
In het voorbije jaar deelgenomen hebben aan geboorteregistratie en gefokt hebben met
schapen ingeschreven in het stamboek van een binnenlandse of buitenlandse erkende
vereniging.
Onderafdeling van Geiten & Melkschapen
In het voorbije jaar deelgenomen hebben aan geboorteregistratie en gefokt hebben met
geiten of melkschapen ingeschreven in het stamboek van een binnenlandse of buitenlandse
erkende vereniging.
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Stamboekwerking
1.Aansluiting van leden
Een nieuw lid kan zich ofwel rechtstreeks bij het secretariaat van KHV aanmelden of kan aangemeld
worden via een andere vereniging (bvb provinciale vereniging). Na betaling van het KHV lidgeld op de
rekening van KHV (enkel via overschrijving of storting op het KHV rekeningnummer) en het
overmaken van adresgegevens én sanitelbeslagnummer wordt door het secretariaat van KHV bij DGZ
(Dierengezondheidszorg Vlaanderen) een koppeling gemaakt tussen het sanitelbeslagnummer van de
aanvrager en een door KHV toegekende stamboekcode (4 cijfers). Deze koppeling wordt binnen de
30 werkdagen kenbaar gemaakt aan het nieuw lid.
Hierdoor kan het KHV lid beschikken over sanitelnummers (die tezelfdertijd ook stamboeknummers
zijn) die telkens beginnen met dezelfde 4 cijfers, zijnde zijn toegekende stamboekcode.
Met de stamboekcode kan het nieuw lid ook mutaties verrichten van aangekochte dieren op zijn
naam. (zie verder).
Reeds aangesloten leden dienen hun lidgeld voor de 1ste maart van het jaar te hernieuwen, zo niet
worden zij geschrapt als lid van KHV vzw. Na schrapping vervalt, na een verloop van 3 maanden, ook
hun koppeling tussen sanitelbeslagnummer en stamboekcode.
Indien een lid binnen een periode van 12 maanden na aansluiting geen enkel dier op zijn naam
gemuteerd (zie lager) heeft vervalt de koppeling tussen sanitelbeslagnummer en stamboekcode.
Indien een lid met een tussenperiode van meer dan 36 maanden geen lammeren registreert binnen
KHV vzw, vervalt de koppeling tussen sanitelbeslagnummer en stamboekcode.
2. Rassen waarvoor een databank wordt bijgehouden
KHV beheert een databank voor volgende schapen- en geiten rassen;
- Texelaar
- Witte geit
- Suffolk
- Toggenburger geit
- Bleu du Maine
- Anglo-Nubische geit
- Hampshire Down
- Bonte geit
- Ile de France
- Herte geit
- Blauwe Texelaar
- Boergeit
- Swifter
- Rouge de l’Ouest
- Zwartbles
- Belgisch Melkschaap,
- Wiltshire Horn
- Kerry Hill
- Clun Forest
- Romanov
- Herdwick
- Kruising : KHV geeft aan de leden de mogelijkheid om kruisingen van geiten en schapen in de
databank te registreren
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3.Mutaties
Onder mutaties verstaan we het wijzigen van eigenaar van een dier dat ingeschreven is in een erkend
stamboek van een ras, zoals vermeld in punt 2 van dit reglement. Of het wijzigen van eigenaar van
een dier dat geregistreerd is in een rasstamboek en geschikt is om ingeschreven te worden in een
stamboek van een ras, zoals vermeld in punt 2 van dit reglement.
Een mutatie dient telkens schriftelijk overgemaakt te worden aan het secretariaat van KHV vzw.
Hierbij wordt het origineel/kopij van het afstammingsbewijs overgemaakt (per post of via email
d.m.v. scan) aan het secretariaat die de mutatie uitvoert. Het uitvoeren van mutaties kan onder geen
enkel beding door het secretariaat worden uitbesteed aan derden.
De nieuwe eigenaar ontvangt een zoötechnisch certificaat waarbij hij/zij vermeld staat als eigenaar
samen met de factuur.
De documenten die aan het secretariaat KHV moeten worden voorgelegd voor de mutatie, zijn
afhankelijk van het herkomstgebied van het aangekochte dier.
3.1. Voor een dier aangekocht bij leden van KHV volstaat het afstammingsbewijs van KHV of
zoötechnisch certificaat van KHV dat u ontving van de verkoper bij uw aankoop.
3.2. Voor een dier aangekocht in een ander gewest, bv. Wallonië volstaat het geboortebewijs of
zoötechnisch certificaat van AWEOC van het dier dat u ontving bij aankoop.
Aweoc Texel
Aweoc Melkschaap
3.3. Voor een dier aangekocht in een Europese lidstaat moeten 2 documenten aangeleverd worden:
- Gezondheidscertificaat afgeleverd door de veterinaire diensten van de betreffende lidstaat
- Een zoötechnisch certificaat afgeleverd door de erkende organisatie die het dier bij de geboorte
heeft geregistreerd of ingeschreven in het stamboek van dat ras.
Hieronder volgt een oplijsting van voorbeelden van afstammingsbewijzen van door KHV erkende
rassen, die nodig zijn om dieren te kunnen invoeren in de database van KHV:
Kruisingen: kunnen geregistreerd worden met enkel het officieel gezondheidscertificaat afgeleverd
door de veterinaire diensten van het land van herkomst.
Ras:

Land van Herkomst
Schapen:

Blauwe Texelaar: Nederland 1
Bleu Du Maine:
Clun Forest:
Hampshire Down:
Ile de France
Kerry Hill:
Romanov:
Rouge de l'Ouest:
Sufflok:
Swifter:

Nederland 1
Frankrijk 1
Nederland 1
Frankrijk 1
Nederland 1
Nederland 1
Frankrijk 1
Frankrijk 1
Nederland 1

Frankrijk 1
Verenigd Koninkrijk 1
Verenigd Koninkrijk 1
Verenigd Koninkrijk 1
Verenigd Koninkrijk 1
Frankrijk 1
Verenigd Koninkrijk 1
Verenigd Koninkrijk 1
Verenigd Koninkrijk 1 Verenigd Koninkrijk 2
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Texel:

Nederland 1
Frankrijk 1

Nederland 2
Frankrijk 2

Wiltshire Horn:

Nederland 1

Verenigd Koninkrijk 1

Zwartbles:

Nederland 1

Nederland 3

Geiten:
Anglo Nubische
geit:
Belgisch
Melkschaap:

Nederland 1
Nederland 1

Boergeit:

Duitsland 1

Nederland 1

Bonte geit:

Nederland 1

Herte geit:

Nederland 1

Frankrijk 1

Toggenburger:

Nederland 1

Duitsland 1

Witte geit:

Nederland 1

Verenigd Koninkrijk 1

Verenigd Koninkrijk 1

3.4. Voor een dier aangekocht in een derde land (buiten de Europese unie)
- Gezondheidscertificaat afgeleverd door de veterinaire diensten van dat 3de land
- Het dier moet ingeschreven zijn bij een door de EU erkende organisatie.
- Bij elk dier moet een zoötechnisch certificaat afgeleverd zijn conform de EU wetgeving
Gelieve het secretariaat te raadplegen voor specifieke instructies bij import uit 3e land

3.Keuringen
Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw legt volgende verplichte keuringen op :
- Ramlammeren/Boklammeren: aankeuren (controle op zootechnische gebreken)
- Jaarlingrammen/Jaarlingbokken : gecombineerde stamboek- en lineaire keuring (volgrens
RC)
- Jaarlingooien/Jaarlinggeiten : aankeuren (controle op zootechnische gebreken)
Iedere rascommissie stelt een concrete invulling voor van bovenvermelde keuringen en kan
desgewenst deze keuringen uitbreiden (al/niet verplichtend) voor het betreffende ras. De
voorstellen van de rascommissies worden ter bekrachtiging voorgelegd aan de Raad van Bestuur
van Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw.
De fokker ontvangt vóór 1 mei een uitnodiging om zijn/haar te keuren dieren aan te melden vóór
31 mei. De keuringen worden uitgevoerd ofwel rechtstreeks door Kleine Herkauwers Vlaanderen,
ofwel door een door Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw aangestelde derde partij.
De keuringsgegevens worden door Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw binnen de 3 maand na
ontvangst ingebracht in de databank. Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw kan ervoor opteren om
het inbrengen van keuringsgegevens uit te besteden aan derden.

4.Online registratie
De fokker kan ervoor opteren om zelf online zijn stamboekkudde te beheren en zijn geboortes te
registeren. De fokker dient hiervoor zich schriftelijk aan te melden via het geijkte formulier.
Zolang de fokker zich niet schriftelijk terugtrekt is hij verantwoordelijk voor het beheer van zijn
dieren binnen de databank. Indien de fokker ervoor opteert online te werken krijgt hij geen
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papieren documenten meer van het secretariaat en is hij zelf verantwoordelijk voor zijn
registratie van zijn dieren.
De fokker kan binnen de groep geiten en melkschapen of vleesschapen online communiceren
met de databank en kan volgende handelingen uitvoeren :
- schrappen van dieren die niet langer aanwezig zijn op het zijn of haar bedrijf
- opzoeken van afstammingsgegevens van om het even welk dier in de databank en afdrukken
van deze afstamming
- invoeren van de geboortes op het bedrijf
- afdrukken van de afstammingskaarten van de aanwezige dieren (inclusief de geboren
lammeren).

5.Papieren registratie
Fokkers die ervoor opteren om niet online te werken krijgen een papieren versie van het
dekkingsplan toegestuurd. Dit dekkingsplan vermeldt de dieren van afgelopen jaar + de geboren
dieren van het afgelopen jaar + de aangekochte dieren van het afgelopen jaar – de
afgevoerde/verkochte dieren.
De fokker actualiseert het dekkingsplan – ttz de fokker schrapt de overtollige dieren en vult
eventuele ontbrekende dieren aan (met motivering waarom ze initieel niet vermeld waren)- en
vervolledigt de dekkingen – ttz aanduiden van bevruchtende ram en invullen van de aard van de
bronst- en stuurt dit terug in bij het secretariaat van KHV. Binnen een termijn van een tweetal
weken ontvangt de fokker een voorgedrukte geboorteverklaring waarop hij de geboortes kan
invullen. De fokker stuurt deze volledig ingevulde lijst op naar het secretariaat voor 1 mei. Het
secretariaat zorgt dat binnen de 3 weken na ontvangst van de geboorteverklaringen de
geboortekaarten afgeleverd worden voor elk levend lam. Latere geboortes (na insturen
geboorteverklaring en tot en met 31 augustus) kunnen op latere datum (uiterlijk voor 15
september) gemeld worden aan het KHV secretariaat.

6.Afstammingsbewijzen
Van zodra een dier geboren wordt en geregistreerd wordt (hetzij online, hetzij via het
secretariaat) ontvangt het dier een ‘Afstammingsbewijs’. Dit document vermeldt de
afstammelingen in 4 generaties alsook de keuringsgegevens (voor zover bekend) als andere
nuttige informatie voor zover bekend (bvb lactatie). Dit document blijft bij de fokker zolang het
dier aanwezig is op het bedrijf. Bij sterfte, slacht of verkoop aan een niet KHV lid dient de fokker
het Afstammingsbewijs terug te sturen naar KHV, of indien hij online werkt het dier te schrappen
in zijn kudde. Bij mutatie van het dier naar een ander KHV lid, en voor zover aan de voorwaarden
van de mutatie voldaan is, ontvangt de nieuwe eigenaar een nieuw afstammingsbewijs waar
hij/zij als eigenaar op vermeld staat. Bij elke verandering van eigenaar wordt dezelfde
weg/procedure bewandeld tot het ogenblik dat het dier afgevoerd wordt (zie hierboven).
De term Zootechnisch Certificaat wordt enkel nog gebruikt op documenten bestemd voor export
van dieren of indien de fokker expliciet een Zootechnisch Certificaat van één of meerdere van
zijn dieren opvraagt (zie tarieflijst).

7.Export
Bij export van dieren dient de verkoper het secretariaat de afstammingsbewijzen van het
betreffende dier(en) toe te sturen en expliciet aan te geven dat het om exportdier gaat + het
land van bestemming vermelden. Het secretariaat levert dan een Zootechnisch Certificaat af met
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vermelding van het land van bestemming. Op termijn zal getracht worden dit document in
meerdere talen (E of F) af te leveren. Tezelfdertijd ontvangt de verkoper een factuur met het
overeenstemmende bedrag (zie tarieflijst).

8. DNA controle (= afstammingscontrole)
Jaarlijks legt de Vlaamse Overheid op aan KHV (als één van de voorwaarden binnen ons
subsidieprogramma) om een percentage van de geregistreerde lammeren te controleren op
afstamming. Ieder jaar wordt het aantal te controleren lammeren berekend op basis van het
aantal geregistreerde lammeren van het jaar voordien. Dit aantal wordt vermenigvuldigd met
0,4%. Hierbij moet minimum 1 lam per ras op afstamming gecontroleerd worden. De bedrijven
worden willekeurig aangeduid door het secretariaat van KHV vzw.
De uitvoering van de opdracht ter plaatse bij de fokkers kan door KHV zelf uitgevoerd worden of
door KHV vzw uitbesteed aan de Provinciale Verenigingen die de controles organiseren in hun
geografische provincie. Zij nemen contact op met de fokker om een datum af te spreken waarop
de controle kan plaatsvinden. Tezelfdertijd zullen zij het te controleren lam (het Xde op de
geboortelijst, X is een getal ieder jaar opnieuw door lottrekking bepaald door KHV) meedelen.
Indien het lam en/of één van beide ouders niet meer in leven is, kan een reservelam aangeduid
worden (het X+Xde op de lijst), eventueel een 2de reserve, enz.
De bloedstaalname gebeurt door een door KHV aangeduide staalnemer of door de provinciale
vereniging aangeduide staalnemer. De provinciale vereniging communiceert de procedure (zoals
uitgeschreven door KHV vzw) duidelijk aan de staalnemer zodat deze ook weet waar de
bloedstalen bezorgd moeten worden. De provinciale vereniging kan een bestuurslid afvaardigen
om aanwezig te zijn bij de staalname.
Ieder KHV vzw lid onderschrijft door lidmaatschap uitdrukkelijk volgende bepalingen :
- een DNA controle weigeren kan (beslissing Raad van Bestuur KHV vzw) tot gevolg hebben
dat alle bij de betreffende fokker geboren lammeren van dat lopende geboorteseizoen
geschrapt worden uit het stamboek.
- Indien de afstamming (vergelijkende test tussen lam-vader-moeder; vader-lam, moederlam) niet klopt, kan een tegenexpertise uitgevoerd worden (op kosten van de
betreffende fokker, minimum 100 euro staalnames + kosten voor de staalnames) of kan
ervoor geopteerd worden het betreffende lam (en de bijhorende volle broers/zusters) te
schrappen uit het stamboek. Bovendien kan de Raad van Bestuur van KHV vzw in dat
geval beslissen om ook andere afstammelingen op het bedrijf te testen (dit wel op kosten
van KHV vzw).
- KHV kan op eigen kosten een vergelijkende test tussen lam-moeder of lam-vader
uitvoeren.
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Verkiezingsreglement

Verkiezing van een Algemene Vergadering & een Raad van Bestuur
1. Wie is een stemgerechtigd lid?
Stemgerechtigde leden zijn de actieve leden. Een actief lid is een aangesloten lid (een
aangesloten lid is een lid/fokker die in het voorgaande boekjaar zijn/haar lidgeld heeft
betaald) dat in het voorbije jaar deelgenomen heeft aan geboorteregistratie en gefokt heeft
met vleesschapen of geiten en melkschapen ingeschreven in het stamboek van een
binnenlandse of buitenlandse erkende vereniging.
2. KHV vzw zal controleren of de actieve leden aan de voorwaarden voldoen en stemrecht
hebben aan de hand van de database van de stamboeken, op basis van lijsten i.v.m. de
specifieke programma’s en via eventuele andere kanalen. KHV zal de stemgerechtigde leden
een kiesbrief toesturen.
3. Ieder actief lid wordt rond 3 januari door KHV v.z.w. per e-mail of per brief (enkel voor de
leden die geen e-mailadres registreerden in de online database) uitgenodigd om zich
kandidaat te stellen voor de algemene vergadering. Er zijn 14 effectieve plaatsen voor
vertegenwoordigers van de vleesschapen en 6 effectieve plaatsen voor vertegenwoordigers
van de geiten en melkschapen. Deze verdeling is gemaakt op basis van het aantal fokkers op
23 oktober 2017 in de database van de beide onderafdelingen.
4. De kandidaatstelling voor effectief lid van de algemene vergadering dient ten laatste op 20
januari 2018 (poststempel of de datum van het e-mailbericht geldt als bewijs) verstuurd te
worden naar het secretariaat van KHV vzw.
Indien blijkt dat het aantal kandidaten voor een onderafdeling kleiner of gelijk is aan het
aantal te begeven mandaten, zijn de kandidaten automatisch verkozen en worden geen
verkiezingen georganiseerd en ook geen kiesbrieven meer verstuurd aan de actieve leden
van deze onderafdeling. KHV v.z.w. maakt hiervan melding op de website van KHV.
5. De verkiezing van de effectieve leden van de algemene vergadering gebeurt schriftelijk.
6. Aan de actieve leden (diegenen die voldoen aan de voorwaarden om erkend te worden als
actief lid) wordt op 5 februari 2018 een kiesbrief verstuurd met daarop de kandidaten voor
de onderafdeling van de vleesschapen en de onderafdeling van de geiten en melkschapen.
Wie actief lid is van beide onderafdelingen, kan slechts op één onderafdeling geldig
stemmen. Alle andere actieve leden kunnen slechts stemmen voor hun onderafdeling.
7. Ieder actief lid is vrij te kiezen voor de kandidaten van zijn/haar keuze. Het maximaal aantal
stemmen dat mag uitgebracht worden is gelijk aan het aantal effectief te verkiezen leden (14
voor de vleesschapen of 6 voor de geiten en melkschapen, wie meer stemmen uitbrengt,
stemt ongeldig). Een stem is tevens blanco/ongeldig indien voor geen enkel kandidaat wordt
gestemd.
8. Samen met de kiesbrief ontvangt men 2 enveloppen:
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1 blanco enveloppe waarin de ingevulde kiesbrief dient gestopt te worden en die
vervolgens toegekleefd wordt (op deze enveloppe mag niets geschreven worden,
op straffe van ongeldigheid van de stem).
Een tweede enveloppe is voorgeadresseerd aan het KHV secretariaat en
vermeldt als afzender de betreffende kiezer. In deze tweede envelop wordt de
blanco enveloppe gestopt en deze wordt uiterlijk op 20 februari 2018
(poststempel geldt als bewijs) verstuurd naar het secretariaat van KHV vzw.

9. Op het KHV secretariaat worden de binnengekomen enveloppen geregistreerd (registratie
van de actieve leden die hun stem uitgebracht hebben) en ongeopend bijgehouden.
10. Op 26 februari 2018 wordt een Algemene Vergadering van KHV vzw georganiseerd, tijdens
dewelke de blanco enveloppen uit de begeleidende enveloppen gehaald worden, dooreen
gehaald worden en vervolgens geopend worden ter telling van de stemmen.
11. Gezien de schriftelijke procedure is het logisch dat er niet gestemd kan worden met
volmachten.
12. Na de verkiezingen worden per onderafdeling alle kandidaten in volgorde van het behaald
aantal stemmen geklasseerd. In de onderafdeling van de vleesschapen worden de eerste 14
gerangschikten verkozen tot lid van de Algemene Vergadering, en de volgende zijn opvolgers.
In de onderafdeling van de geiten en melkschapen worden de eerste 6 gerangschikten
verkozen tot lid van de Algemene Vergadering, en de volgende zijn opvolgers. Wanneer in de
daaropvolgende 4 jaar een verkozene wegvalt, wordt hij/zij voor de rest van het lopende
mandaat vervangen door de eerste opvolger. Bij een ex-aequo krijgt de fokker met het
grootste aantal productieve ooien/geiten (= gelammerde ooien/geiten) in het
geboorteseizoen 2016-2017 de voorrang.
13. De verkozen effectieve leden worden per e-mail of per post op de hoogte gebracht door het
KHV secretariaat uiterlijk 1 maart 2018. Er worden geen uitslagen telefonisch en/of per
fax/andere verstrekt! In hetzelfde schrijven worden de effectieve leden uitgenodigd op een
Buitengewone Algemene Vergadering die de Raad van Bestuur zal verkiezen.
14. Een Buitengewone Algemene Vergadering verkiest vervolgens bij geheime stemming de Raad
van Bestuur. Kandidaat-bestuursleden kunnen zich kenbaar maken op de vergadering zelf. Bij
de verkiezing van de Raad van Bestuur dient ieder lid van de Algemene Vergadering voor de
onderafdeling van de vleesschapen 8 en voor de onderafdeling van de geiten en
melkschapen 4 stemmen uit te brengen (tenzij er minder kandidaten zijn). Per onderafdeling
worden de kandidaten met het hoogste aantal stemmen verkozen als bestuursleden van de
vzw. Bij een ex-aequo tussen de 8ste en minstens de 9de (vleesschapen) en tussen de 4de en
minstens de 5de (geiten en melkschapen) wordt een 2de stemronde ingelegd waarbij ieder lid
van de Algemene Vergadering kiest voor maximum één van de ex-aequo kandidaten.
15. Bij onregelmatigheden tijdens de verkiezingsperiode en bij de stemprocedure doet de Raad
van Bestuur van KHV vzw een uitspraak.
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Verkiezing van de Rassencommissies
1. De verkiezing van de Rassencommissies gebeurt schriftelijk en staat los van de verkiezing van de
Algemene Vergadering, maar volgt wel grotendeels dezelfde timing en briefwisseling.
2. Ieder actief lid van KHV (een actief lid is een aangesloten lid (een aangesloten lid is een lid/fokker
die in het voorgaande boekjaar zijn/haar lidgeld heeft betaald) dat in het voorbije jaar
deelgenomen heeft aan geboorteregistratie en gefokt heeft met vleesschapen of geiten en
melkschapen ingeschreven in het stamboek van een binnenlandse of buitenlandse erkende
vereniging) kan stemmen en kandidaat zijn voor een rassencommissie, op voorwaarde dat men
minstens 1 lam van het desbetreffende ras geregistreerd heeft bij KHV in het geboorteseizoen
2016-2017. Ieder aangesloten lid mag stemmen en kandidaat zijn ieder ras waarvoor hij/zij
voldoet aan de voorwaarden.
3. Ieder actief lid wordt rond 3 januari door KHV v.z.w. per e-mail of per brief (enkel voor de leden
die geen e-mailadres registreerden in de online database) uitgenodigd om zich kandidaat te stellen
voor de rassencommissies. Zij krijgen de kans om op een keuzeformulier aan te duiden voor welke
rassencommissie(s) men wil stemmen en eventueel ook kandideren. Dit keuzeformulier dient
uiterlijk 20 januari 2018 (poststempel of de datum van het e-mailbericht geldt als bewijs)
teruggestuurd te worden naar het KHV secretariaat.
4. Aan de actieve leden die aan de voorwaarden hiervoor voldoen, wordt op 5 februari 2018 een
kiesbrief verstuurd met daarop de kandidaten voor de desbetreffende rassencommissie.
5. Iedere kiezer is vrij te kiezen voor de kandidaten van zijn/haar keuze. Er kan per rassencommissie
voor maximaal 10 kandidaten gestemd worden. Een stem is blanco/ongeldig indien voor geen enkel
kandidaat wordt gestemd of voor meer dan 10 kandidaten gestemd wordt.
6. Samen met de kiesbrief ontvangt men 2 enveloppen:
 1 blanco enveloppe waarin de ingevulde kiesbrief dient gestopt te worden en die
vervolgens toegekleefd wordt (op deze enveloppe mag niets geschreven worden,
op straffe van ongeldigheid van de stem).
 Een tweede enveloppe is voorgeadresseerd aan het KHV secretariaat en
vermeldt als afzender de betreffende kiezer. In deze tweede envelop wordt de
blanco enveloppe gestopt en deze wordt uiterlijk op 20 februari 2018
(poststempel geldt als bewijs) verstuurd naar het secretariaat van KHV vzw.
7. Op het KHV secretariaat worden de binnengekomen enveloppen geregistreerd (registratie van de
kiezers die hun stem uitgebracht hebben) en ongeopend bijgehouden.
8. Op 26 februari 2018 wordt een Algemene Vergadering van KHV vzw georganiseerd, tijdens
dewelke de blanco enveloppen uit de begeleidende enveloppen gehaald worden, dooreengehaald
worden en vervolgens geopend worden ter telling van de stemmen.
9. Gezien de schriftelijke procedure is het logisch dat er niet gestemd kan worden met volmachten.
10. Per rassencommissie kunnen maximum 10 leden verkozen worden. De toekenning van de
plaatsen gebeurt als volgt.
- per rassencommissie wordt een rangorde opgemaakt van het behaalde stemmenaantal, van hoog
naar laag.
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- 5 leden worden verkozen op basis van de provincie waar het sanitelbeslag gelegen is. Dwz dat
telkens de hoogst scorende kandidaat per provincie verkozen wordt in de rassencommissie.
- de overige 5 plaatsen worden toegekend volgens het behaalde stemmenaantal, van hoog naar laag,
zonder rekening te houden met de vestiging van het sanitelbeslagnummer.
Bij een ex-aequo krijgt de fokker met het grootste aantal productieve ooien/geiten (= gelammerde
ooien/geiten) in het geboorteseizoen 2016-2017 de voorrang.
11. De verkozen leden van de rassencommissies worden per e-mail of per post op de hoogte
gebracht door het KHV secretariaat uiterlijk 1 maart 2018. Er worden geen uitslagen telefonisch
en/of per fax/andere verstrekt!
12. Uiterlijk 1 juli 2018 nodigt de Raad van Bestuur alle verkozen leden van de Rassencommissies uit
op een gezamenlijke vergadering waarbij na algemene mededelingen en praktische modaliteiten de
verschillende rassencommissies onderling beraadslagen en binnen hun commissie een voorzitter en
verslaggever aanduiden. De manier waarop deze voorzitters en verslaggevers aangeduid worden is
vrij te kiezen door de rassencommissies zelf, maar de verkozen voorzitter en verslaggever dienen
door alle leden van de betreffende rassencommissie bekrachtigd te worden.

Algemene Bepalingen
- Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw kan het uitvoeren van programma’s, specifieke of fokprogramma’s,
delegeren aan derden.
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