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Doel binnen onze vereniging is dat ieder lid zich binnen de vereniging op zijn gemak voelt en zijn
betrokkenheid in welke vorm dan ook bij het poedelras binnen de vereniging op plezierige en veilige
wijze kan beleven.
De gedragscode is een ‘levend document’ dat als de praktijk dit vraagt aangepast kan worden.
De code is bedoeld voor leden, gezinsleden, vrijwilligers en bestuursleden die betrokken zijn bij de
vereniging. Daar waar hieronder gesproken wordt over ‘Leden’ of ‘Lid’ worden leden, gezinsleden,
vrijwilligers en bestuursleden van de vereniging bedoeld.
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Alle Leden behoren zich te houden aan de doelstellingen van de vereniging
Leden behoren zich te houden aan de statuten en de reglementen van de vereniging
We hebben respect voor de andere verenigingsleden
Discriminatie op leeftijd, sekse, afkomst, religie, huidskleur of andere zaken die onderdeel zijn
van onze unieke identiteit kan niet worden geaccepteerd
Op shows en andere kynologische evenementen gedragen we ons als waardig Lid van onze
verenging jegens andere deelnemers en functionarissen van het evenement
We respecteren de geldende regels in de openbare ruimten waar we als vereniging gebruik van
maken. We houden rekening met andere personen die zich hierin bevinden en stellen onszelf
niet boven de geldende regels
Samen houden we onze omgeving netjes. Iedereen ruimt zijn/haar eigen rommel op en draagt
bij aan het onderhouden van de nette omgeving. Bij buiten activiteiten houden we ons afval bij
ons.
Verbaal en fysiek geweld wordt niet getolereerd
Samen werken we toe naar de vereniging die we willen hebben. Daarom spreken we elkaar aan
op overtredingen van de regels. Wanneer er zaken zijn waarbij actie ondernomen moet
worden, voelen we ons allemaal welkom bij het bestuur
Een gezonde concurrentie tussen fokkers is van belang om het ras te behouden en te
verbeteren. Het beschadigen van de reputatie van andere fokkers op basis van onbewezen
beweringen wordt niet getolereerd
Een gezonde concurrentie tijdens evenementen is een natuurlijk gegeven. Het beschadigen van
de reputatie van andere deelnemers op basis van onbewezen beweringen wordt niet
getolereerd
Verspreiden van kennis van feiten en gebeurtenissen binnen de vereniging, waarvan
redelijkerwijs aangenomen mag worden dat de verspreiding daarvan de vereniging of haar
Leden schaadt of kan schaden is niet toegestaan
Wanneer een Lid kennis draagt van zaken of feiten waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden
dat wetenschap daarover bij het bestuur in het belang van de vereniging is, wordt dit Lid geacht
deze kennis te delen met het bestuur
Het bestuur en daarvan afgeleide commissies communiceren duidelijk en dragen zorg dat ieder
Lid toegang heeft tot informatie en actuele spelregels die voor dat Lid van belang is of kan zijn
Fokker/Leden behoren hun medewerking te verlenen aan het systeem van nestregistratie. Zij
dienen bereid te zijn de vereniging informatie te verschaffen over hun te fokken en gefokte
nesten.

Toelichting punt 10, 11 en 12.
Punt 10 en 11 behelzen het “roddelen” om iemand in een kwaad daglicht te stellen ten behoeve van
eigengewin.
Voorbeeld punt 10:
Fokker A zegt over fokker B dat hij/zij veel zieke honden fokt zonder dit te kunnen bewijzen.
Voorbeeld punt 11:
Showmens A zegt nare dingen over Showmens B en zijn/haar hond zonder dit te kunnen bewijzen.
Punt 12 betreft informatie die niet voor bredere kring is bedoeld en waarvan men redelijkerwijs kan
vermoeden dat verspreiding een schadelijke uitwerking kan hebben voor de NPC en/of zijn leden.
Voorbeeld: de penningmeester maakt een rekenfout in de balans, dit komt op de ALV naar voren en
de fout wordt gecorrigeerd. Deelnemers aan de AVL worden niet geacht dit meteen door te bellen
aan de Telegraaf of een andere partij.

