
 Leonbergse Honden Club Nederland 
 
 

Opgericht 2 september 1966 
 

Erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland 
Aangesloten bij de Internationale Leonberger Unie en de Federatie van Rasverenigingen van Dogachtige Honden 

 
 
 

 
 
1. Inleiding 

In het VFR zijn een aantal artikelen opgenomen die of achterhaald zijn of 
(gedeeltelijke)herhalingen zijn van andere artikelen. Door het laten vervallen of  
aanpassen van een aantal artikelen wordt het VFR leesbaarder en naar de huidige 
standaarden gebracht. De te wijzigen artikelen hebben geen betrekking op gezondheid 
maar op de regels voor afgifte pups (artikel 8) en de slot- en overgangsbepalingen (artikel 
9) van het VFR. 

 
2. Voorstel 

Paragraaf 9.9 is grotendeels een herhaling van paragraaf 9.8. 
 
Paragraaf 9.8 luidt; 
Uiterlijk 5 werkdagen na het inleveren bij Pupinfo van dekaangifteformulier resp. het 
geboorteaangifteformulier van de L.H.C.N. wordt er een melding gemaakt op de website 
van de LHCN. De fokker is ten allen tijde verplicht het dekaangifteformulier in te sturen. 
Indien geen dek- of geboorteformulier wordt ingeleverd voor de 8ste week van de dracht 
of voor 8ste week na de geboorte worden de pups enkel vermeld in het archief op de 
website. 
 
Paragraaf 9.9 luidt; 
Uiterlijk 5 werkdagen na het inleveren bij Pupinfo van dekaangifteformulier resp. het 
geboorteaangifteformulier van de L.H.C.N. wordt er een melding gemaakt op de website 
van de LHCN. 
De fokker is verplicht binnen 3 weken na de dekking het dekaangifteformulier in te sturen 
bij pupinfo. Indien geen geboorteformulier wordt ingeleverd voor 8ste week na de 
geboorte worden de pups enkel vermeld in het archief op de website. 
 
Ons voorstel is om artikel 9.8 aan te passen met de aanvulling dat een dekmelding 
binnen 3 weken is in te sturen bij pupinfo en de regel over het niet tijdig indienen van 
een dekaangifte zal resulteren in een melding in het archief te verwijderen, hiervoor 
dient 9.8 aangepast te worden. 
 
Nieuwe tekst paragraaf 9.8: 

Datum ALV: 29 mei 2021 

Steller voorstel: Bestuur L.H.C.N. 

Onderwerp voorstel: Wijzigingen VFR 2021 (paragraaf 9.9) 



Uiterlijk 5 werkdagen na het inleveren bij Pupinfo van het dekaangifteformulier resp. het 
geboorteaangifteformulier van de L.H.C.N. wordt er een melding gemaakt op de website 
van de LHCN indien de dekking voldoet aan de bepalingen in dit VFR. De fokker is 
verplicht binnen 3 weken na de dekking het dekaangifteformulier in te sturen bij pupinfo. 
Indien geen geboorteformulier wordt ingeleverd voor de 8ste week na de geboorte 
worden de pups enkel vermeld in het archief op de website.  

  
3. Besluit 

Aantal stemgerechtigde leden  

Voor:  

Tegen:  

Onthoudingen  
Besluit: Aangenomen / Afgewezen 
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