
Algemeen reglement keuringen – tentoonstellingen 

1. Inrichten keuring 
Alleen  verenigingen welke  zijn  aangesloten  bij  een  provinciaal  verbond  dat  lid  is  van  het  Vlaams 
Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw (hierna VIVFN vzw genoemd), kunnen 
erkende keuringen  ‐  tentoonstellingen  inrichten. Onder “keuring” wordt verstaan: beoordeling van 
door de  landsbond toegelaten rassen en variëteiten van neerhofdieren welke worden gekeurd door 
officiële  keurmeesters dit op  verzoek  van  een  erkende  inrichtende  vereniging of  toezichthoudend 
orgaan. Elke beoordeling resulteert in een officieel predikaat per dier.  

Voor  de  diverse  soorten  tentoonstellingen  en  wedstrijden  verwijzen  we  naar  bijlage  1,  in  het 
bijzonder in verband met het toezichthoudend orgaan. 

De aanvraag tot het inrichten van een tentoonstelling gebeurt via het formulier in bijlage 2: aanvraag 
tot het inrichten van een keuring van neerhofdieren. 

Voor  de  provinciale,  interprovinciale,  nationale,  internationale  wedstrijden  en  Europese 
raskampioenschappen horen de schriftelijke kandidaturen voor 31 december, voorafgaand aan het 
tentoonstellingsseizoen (1 juli tem 30 juni) toe te komen bij het toezichthoudend orgaan. 

2. Kalender keuringen 
Bij  het  begin  van  elk  kalenderjaar  maken  de  provinciale  verbonden  een  kalender  op  van  alle 
keuringen voor het komende tentoonstellingsseizoen welke vallen binnen hun werkgebied. Uiterlijk 1 
maart  zenden  zij  hun  kalender  naar  het  secretariaat  van  het  VIVFN.  De  kalender  zal  volgende 
gegevens bevatten:naam en adres van het lokaal waar de keuring plaats vindt, datum en uur keuring, 
diergroepen, alle coördinaten van de contactpersoon, en de openingsuren voor het publiek.. Indien 
er  wijzigingen  zijn  zoals  bv.  lokaal,  datum,  eventuele  annulering  enz.,  worden  zo  snel  mogelijk 
kenbaar gemaakt aan het toezichthoudend orgaan en andere geïnteresseerden.  

3. Reglement - programma 
a) Het  integraal reglement–programma zoals het aan de fokkers en uitgenodigde keurmeesters zal 

bezorgd worden, moet door de  inrichtende vereniging ter goedkeuring worden voorgelegd aan 
het provinciaal verbond en dit binnen de drie maanden voor de aanvang van de keuring. 

b) Het reglement‐programma moet voor 31 maart ter goedkeuring worden voorgelegd: 

• aan het VIVFN voor de provinciale en interprovinciale wedstrijden. 

• aan  de  Landsbond  vzw  voor  de  nationale  wedstrijden,voor  internationale 
tentoonstellingen  en  voor  de  Europese  raskampioenschappen.  Indien  het 
vraagprogramma dient opgenomen te worden  in het Vlaams Neerhof, horen de teksten 
vergezeld te zijn van een schriftelijke goedkeuring van het toezichthoudend orgaan.  

c) Het reglement‐programma bevat minimum de gegevens uit het kaderreglement (bijlage 3): Het 
inrichtend comité kan dit aanvullen met bijkomende punten. 

d) Het eerste artikel van elk reglement keuring ‐ tentoonstelling zal als volgt worden opgesteld:“De 
wedstrijd  of  tentoonstelling  wordt  ingericht  volgens  de  regels  en  de  voorschriften  van  het 
algemeen  reglement  keuringen  ‐  tentoonstellingen,  de  voorschriften  van  het  provinciaal 
verbond,  het  VIVFN  vzw  en  de  Landsbond  vzw  waaraan  de  deelnemers  aan  de  keuring  ‐ 
tentoonstelling zich door hun inschrijving automatisch onderwerpen” 

e) De deelnemers zullen het reglement‐programma ter plaatse kunnen raadplegen. 

http://www.vivfn.be/PDF/LFN_definities_tentoonstellingen_20021103.pdf
http://www.vivfn.be/PDF/F-05-Aanvraag_keuring_20061019.doc
http://www.vivfn.be/PDF/F-01-Kadereglement_Keuring_Tentoonstelling_20061204.pdf


 

4. Inschrijvingsblad 
a) De  deelnemers  schrijven  in  via  het  inschrijvingsblad  dat  gevoegd  is  bij  het  reglement–
programma  Zij  sturen  dit  op  volgens  de  modaliteiten  door  de  inrichter  vastgesteld  en 
vermeld  in het reglement‐programma. Door hun  inschrijving verklaren zij zich akkoord met 
het reglement‐programma. 

b)  De  dieren  zullen  worden  ingeschreven  per  diergroep,  afzonderlijk  gegroepeerd  per  ras,  per 
variëteit,  en  per  kleur  in  de  verschillende  diergroepen  die  door  de  inrichters  zijn  toegelaten. 
Bovendien  respecteert men  de  volgorde: mannelijk  ‐  oud  ,  vrouwelijk  ‐  oud, mannelijk  ‐  jong  , 
vrouwelijk ‐ jong. Men gebruikt rigoureus de benamingen van de rassen, variëteiten en kleuren zoals 
die in de officiële lijsten van de Landsbond vzw zijn opgenomen.  

c) Bij  inschrijving  zal  steeds het  volledig  ( vb 07 2 035 1425) nummer van de  fokkerskaart van de 
deelnemer worden vermeld. In elk geval voor alle Belgische exposanten, controleren de inrichters dit 
nummer  op  geldigheid,alvorens  te  laten  inkooien,  bij middel  van  het  fokkersboek.  Bij  twijfel  in 
verband met  Vlaamse  fokkers  doen  zij  navraag  bij  de  schatbewaarder  van  het  VIVFN  vzw,  Voor 
Waalse  fokkers  bij  de  Landsbond  vzw‐afgevaardigden  van  hun  provincie,  desgevallend  bij  de 
secretaris van de Landsbond vzw. 

5. Inschrijvingsrecht 
Door  het  inschrijven  van  dieren  is  de  tentoonsteller  het  door  de  inrichters  bepaalde 
inschrijvingsrecht  verschuldigd  en  gaat  hij  akkoord met  de wijze  van  betalen. Bij  afwezigheid  van 
ingeschreven dieren worden de inschrijfgelden door de inrichters niet terugbetaald. 

6.  Identificatietekens 
Alle dieren zullen een erkend  identificatieteken dragen volgens de  reglementen van de Landsbond 
vzw. Deelname aan provinciale, interprovinciale en nationale wedstrijden vereist een erkend Belgisch 
identificatieteken. Deze identificatietekens zullen door de deelnemers bij voorkeur bij het inschrijven 
op het inschrijfblad worden vermeld. Voor dieren en/of exposanten van buitenlandse origine gelden 
de regels van identificatie van het land van de inzender. 

7.  Vervangen van dieren 
Men mag een afwezig dier vervangen door een ander dier mits de diergroep,  ras, variëteit, kleur, 
geslacht, en de leeftijd (oud of jong) gerespecteerd blijven. Vervangingen worden door de deelnemer 
bij  het  inkooien  gemeld  aan  het  secretariaat  van  de  inrichters. De  correcte  identificatienummers 
worden door de deelnemer op het inkooiformulier genoteerd. Bij het sluiten van het inkooien dienen 
alle  identificatietekens  van  de  aanwezige  dieren  op  het  secretariaat  gekend  te  zijn,  ook  van  de 
vervangingen.  De  juiste  identificatietekens  worden  op  de  keurkaart  en  indien  mogelijk,  in  het 
palmares vermeld,  respectievelijk door de keurmeester  (uitgezonderd park‐ en watervogels) en de 
inrichtende vereniging. 

Ingeval het dier niet conform  is met vermeldingen op de keurkaart, wordt het gekeurd en krijgt het 
predikaat “/ ”. Het secretariaat wordt ingelicht. 

8. Beperkingen 
In  het  reglement  ‐  programma  bepaalt  de  inrichtende  vereniging  welke  diergroepen  gevraagd 
worden.  De  inrichters  kunnen  eveneens  beperkingen  opleggen  voor  het  aantal  dieren,  per 



deelnemer,  per  diergroep  of  in  het  totaal.  De  deelneming  kan  worden  voorbehouden  aan  de 
aangesloten  leden  van  de  vereniging.  Dit  geldt,  in  regel  niet  voor  provinciale  en  hogere 
tentoonstellingen,  behalve wanneer  een  beperking wenselijk  blijkt  om  praktische  redenen.  In  dat 
geval gebeurt dit steeds in samenspraak met de toezichthoudende organen. 

9. Lokaal - Verzorging van dieren 
Het tentoonstellingslokaal evenals het gebruikte materiaal moeten  in goede staat zijn en aangepast 
aan het aantal en de aard van de tentoongestelde dieren. 

De inrichtende vereniging staat voor de ganse duur van de tentoonstelling in voor de verzorging van 
de dieren volgens de richtlijnen van de commissie dierenwelzijn (Bijlage 4). Zij dient de voorschriften, 
wetten en besluiten inzake dierenwelzijn stipt na te leven en toe te passen. 

10. Tentoonstellingsadministratie 
Het inrichtend comité staat in voor een correcte administratie: 

• Het  zorgt  voor  een  overzichtelijke  lijst  met  de  gegevens(adres,telnr.,  fokkerskaartnr; 
identificatienummer,  enz…)  van  de  deelnemers  en  van  de  dieren  en  stelt  daartoe  een 
cataloog ter beschikking. 

• Het  houdt  eveneens  een  register  bij  van  alle  verkochte  dieren,  met  vermelding  van  de 
coördinaten van de respectievelijke kopers. 

• Het archiveert alle gegevens en documenten betreffende de keuring en verkopen, voor de 
duur van tenminste één jaar. 

• Het stelt aan de toezichthoudende organen alle gevraagde gegevens ter beschikking. 

• Het  zorgt  voor  een  duidelijke  affichering  van  alle  prijzen  en  respectievelijke  winnaars  , 
tenminste twee uren voor de aanvang van de prijsuitreiking. 

• Het deelt aan de keurmeesters 4 dagen op voorhand de te keuren rassen en/of soorten mee 
en stelt hen bij de aanvang van de keuring alle nodige documenten ter beschikking. 

11. Verkoopsysteem 
Elk  inrichtend comité kiest zelf een verkoopsysteem en bepaalt de  ruilmogelijkheden, waarvan het 
reglement‐programma melding maakt. 

De geafficheerde prijs van de te koop gestelde dieren is de brutoprijs.te betalen door de koper. 

Alle verkopen of transacties gebeuren via het secretariaat. De verkoop van een te koop gesteld dier 
mag door de eigenaar‐verkoper niet worden ingetrokken. De eigenaar kan echter zelf zijn eigen dier 
inkopen mits het betalen aan de inrichters van de eventuele toeslag of procent welke is bepaald door 
de inrichters. 

De  inrichters dragen  geen  enkele  verantwoordelijkheid betreffende  aangekochte dieren.  Ze  geven 
geen enkele garantie betreffende te koop gestelde of aangekochte dieren. 

De  aankoper  betaalt  onmiddellijk  het  aangekochte  dier.  De  koper  ontvangt  hierbij  een 
aankoopbewijs  dat  hem moet  toelaten  het  dier mee  te  nemen  volgens  de  schikkingen  door  het 
inrichtend  comité  getroffen.  De  aangekochte  dieren  kunnen  tentoongesteld  blijven  op  eigen 
verantwoordelijkheid van de koper. 

De  afrekening  van  de  gelden  van  verkochte  dieren met  de  verkopers  gebeurt  aan  de  hand  van 
meegeleverde  verkoopbewijzen  binnen  de maand  na  datum  van  de  tentoonstelling. De  inrichters 
zullen alle wetten, besluiten en voorschriften inzake verkoop van dieren stipt naleven en toepassen.  

http://www.vivfn.be/PDF/Richtlijnen_commissie_dierenwelzijn_20080517_GDC.pdf


12. De keurmeesters 
a) De keurmeesters moeten  tijdig  schriftelijk aangevraagd worden  zodat de  samenstelling van de 

jury en hoofdjury in het reglement kan meegedeeld worden. (bijlage 5: aanvraag keurmeester) 

b) Op  elke  aanvraag  tot  keuren wordt  binnen  de maand  schriftelijk  geantwoord. Wanneer  een 
keurmeester verhinderd  is zijn overeenkomst na te komen, brengt hij onmiddellijk de  inrichters 
hiervan op de hoogte. Indien mogelijk zal hij een collega‐keurmeester als vervanger voorstellen. 

c) De gevraagde keurmeesters moeten de vereiste bevoegdheden bezitten. 

d) Ingeval van afwezigheid van een keurmeester mag een bevoegd vervanger gekozen worden uit 
het aanwezige keurmeesterkorps. 

e) Het aantal keurmeesters moet  in verhouding staan tot het aantal te keuren dieren. Om hieraan 
te voldoen mag de  jury  tot het  laatste ogenblik uitgebreid of  ten  laatste 8 dagen op voorhand 
verminderd worden. Om  zijn  taak naar behoren  te  kunnen uitvoeren worden de  keurmeester 
maximum 70 dieren ter beoordeling aangeboden. Vindt de keurmeester dat hij problemen heeft 
omdat dit aantal overschreden wordt, dan waarschuwt hij de provinciaal afgevaardigde welke op 
zijn beurt, via het verslag, het toezichthoudend orgaan inlicht. 

f) Waalse  en buitenlandse  keurmeesters mogen deel uitmaken  van de  jury.  Zij hebben dezelfde 
rechten  en  plichten  als  de  Vlaamse  keurmeesters.  Buitenlandse  keurmeesters  keuren  steeds 
buitenlandse  rassen. Het  aantal  buitenlandse  keurmeesters  op  een  keuring  zal maximaal  een 
derde van het totaal aantal keurmeesters per diergroep bedragen. 

g) Als een inrichtende vereniging een keurmeester laat komen zal zij hem binnen de 14 dagen vanaf 
de keuring een kostenvergoeding betalen mits een regelmatige kwijting. 

h) De  inrichtende  vereniging  is  verantwoordelijk  voor  een  behoorlijke  ontvangst  van  de 
keurmeesters  en  de  afgevaardigden.  Zij  dient  ten  minste  voor  passende  maaltijden  en 
drankgelegenheid te zorgen. Vóór, tijdens en na de keuring.  

i) De  keurmeesters  respecteren  het  programma  en  de  werkzaamheden  van  de  inrichtende 
vereniging. Zij zorgen ervoor tijdig aanwezig te zijn in het lokaal van de keuring ten einde op het 
voorziene uur met de werkzaamheden te kunnen beginnen en te kunnen eindigen. 

j) Alle keurmeesters keuren op dezelfde dag, zelfde uur, zelfde plaats. 

k) Alle voorschriften in het examenreglement ‐ keurmeesters zijn van toepassing. 

l) Alle  keurmeesters  respecteren  de  laatst  gepubliceerde  Belgische  standaarden  en/of 
aanpassingen  en  aanvullingen  verschenen  in  het  Vlaams  Neerhof  alsook  het  Belgisch 
keuringssysteem,  tenzij  anders  vermeld  in  het  reglement‐programma  (desgevallend  bij 
internationale wedstrijden en Europese raskampioenschappen). 

13. Het keuren 
a) De keurmeesters beoordelen de dieren op hun  intrinsieke waarde. Na de keurkaart  ingevuld te 

hebben drukken  zij onmiddellijk hun oordeel uit door middel  van  een predikaat.  Zie bijlage 6 
predikatenstelsel 

b) Een  keurmeester mag  alleen dieren  keuren behorende  tot de  rassen  en  soorten waarvoor hij 
bevoegdheid heeft. Voor of tijdens de keuring mag de keurmeester niet in het bezit zijn van een 
catalogus van de  ingeschreven dieren met de namen van de eigenaars. Hij mag nooit zijn eigen 
dieren  keuren noch deze  van  zijn huisgenoten  en  zal  elke belangenvermenging  vermijden. Hij 
dient in dat opzicht het tentoonstellingssecretariaat op voorhand op de hoogte te stellen. 

http://www.vivfn.be/PDF/F-06-Aanvraag_keurmeester_20061019.doc
http://neerhofdieren.be/LFN/formulieren/LFN%20keuringssysteem_20070224_NL_website.pdf


c) Een  keurmeester  kan  geholpen worden  door  een  schrijver  en/of  door  een  aanbrenger.  Deze 
mogen  niet  aanwezig  zijn  bij  de  keuring  van  hun  eigen  dieren.  De  inrichtende  vereniging  is 
verantwoordelijk voor de toepassing hiervan. 

d) Op elke beoordelingskaart, volgens model en kleur van de Landsbond vzw, moet de naam van de 
keurmeester  vermeld  zijn  om  het  predikaat  te  wettigen.  Alleen  de  keurmeester  is 
verantwoordelijk voor zijn keuring. Het predikaat door hem toegekend is onherroepelijk. 

e) Na de keuring en na afgifte van de beoordelingskaarten op het secretariaat  is het ten strengste 
verboden  aan  de  resultaten  nog  wijzigingen  of  aanvullingen  aan  te  brengen.  Indien  de 
keurmeester opmerkt dat hij een vergissing beging, zal hij voor de gewijzigde beoordeling een 
nieuwe kaart gebruiken en dit voor het afsluiten van zijn keuring. 

14. Toekennen prijzen 
a) Het toekennen van prijzen aan de deelnemers gebeurt door het inrichtend comité, op basis van 

de toegekende predikaten. 

b) Het prijzenschema en de voorrangsregels worden door de  inrichters vermeld  in het reglement‐
programma . 

c) Ingeval  van gelijke punten bij aanduidingsprijzen worden de voorrangsregels door de  inrichter 
opgesteld gebruikt. Bij ontstentenis, worden de voorrangsregels gebruikt uit bijlage 7:  richtlijn 
voorrangsregels. 

15. Diergeneeskundig toezicht 
a) De  gemeentelijke  overheid  van  de  plaats waar  de  keuring‐tentoonstelling  plaats  vindt, wordt 

steeds op de hoogte gebracht van de organisatie. 

b) Elke keuring‐tentoonstelling staat onder toezicht van een of meerdere erkende dierenartsen. 

c) De  inrichters  zullen  alle  wetten,  besluiten  en  voorschriften  inzake  diergeneeskunde 
endierenwelzijn stipt naleven en toepassen en voldoen aan alle wettelijke sanitaire voorschriften 
geldend  voor  verzamelingen.De  deelnemers  zullen  de  nodige  attesten  bij  het  inkooien 
neerleggen op het secretariaat en dit met vermelding van de juiste en volledige identificatie van 
de aanwezige dieren. 

d) Alle  van  ziekte  verdachte  dieren  of  dragers  van  ectoparasieten  zullen  vanaf  het  inkooien  of 
tijdens  de  keuring  gesignaleerd worden  aan  de  verantwoordelijke dierenarts.  Indien nodig  zal 
deze  beslissen  de  dieren  af  te  zonderen  in  een  lokaal  en  in  kooien  door  de  inrichters  ter 
beschikking gesteld. De beslissing van de dierenarts is onherroepelijk. 

e) Indien geen dierenarts aanwezig is, heeft alleen het inrichtend comité het recht te beslissen over 
het verwijderen der dieren die verdacht worden  te  lijden aan een ziekte of die drager zijn van 
ectoparasieten. Tijdens de keuring zal de keurmeester elk symptoom signaleren dat kan wijzen 
op  een  ziekte  bij  middel  van  de  attentielijst  (Bijlage  8)  Zie  ook  bijlage  4  (richtlijnen 
dierenwelzijn).  

f) Het  inschrijfgeld  dat  voor  de    betrokken  dieren  werd  betaald,  wordt  niet  aan  de  eigenaar 
terugbetaald. 

16. De afgevaardigde 
De  afgevaardigde,  aangeduid  door  het  provinciaal  verbond,  het  Vlaams  Verbond  of  door  de 
Landsbond  ziet  toe  dat  alles  volgens  de  geldende  reglementen  en  voorschriften  verloopt.  Hij  zal 
onder meer aandacht schenken aan: 

http://www.vivfn.be/PDF/F-01-LFN_voorrangsregels_20060725_actualisering-20081016.pdf
http://www.vivfn.be/PDF/Attentielijst_diergeneeskundige_controle_20061019.pdf
http://www.vivfn.be/PDF/Richtlijnen_commissie_dierenwelzijn_20080517_GDC.pdf


a) de bevoegdheid van de keurmeesters tot het keuren van de hen toegewezen rassen. 

b) de aanwezigheid tijdens de keuring van personen die onbevoegd zijn of uitgesloten werden. 

c) de administratie van de identificatie van de deelnemers en de aanwezige dieren. 

d) het  naleven  en  toepassen  van  alle  reglementen  en  voorschriften  inzake  keuringen  en 
tentoonstellingen.  Ingeval  van  betwistingen  tussen  tentoonstellers,  inrichters  en/of 
keurmeesters  tracht  hij  een  overeenkomst  te  bereiken.  Indien  dit  niet mogelijk  is,  zal  hij  een 
voorlopige  regeling  treffen  in het belang van de goede orde  tijdens de  tentoonstelling en een 
goed  verloop  van de  keuring. De afgevaardigde  zal een verslag van  zijn bevindingen opmaken 
(bijlage 9) en dit  verslag overmaken  aan het  secretariaat  van het betreffend  toezichthoudend 
orgaan en van de  inrichtende vereniging. Dit gebeurt binnen de dertig dagen na datum van de 
keuring.  Indien  de  afgevaardigde  in  laatste  instantie  belet  is,  zal  hij  een  plaatsvervanger 
verzoeken  zijn  taak  waar  te  nemen,  bij  voorkeur  een  lid  van  de  Raad  van  Bestuur  van  het 
betreffend  toezichthoudend  orgaan.  Hij  verwittigt  op  voorhand  het  inrichtend  comité  en  het 
secretariaat van het toezichthoudend orgaan. 

17. Klachten - Geschillen - Sancties 
a) Elke betrokkene  (tentoonsteller, keurmeester,  inrichtende medewerker) kan een gemotiveerde 

klacht  indienen  tegen vergissingen, vermeende  fraude of onregelmatigheden waardoor hij zich 
benadeeld  voelt.  Deze  klacht  zal  bij  aangetekend  schrijven  en  binnen  een  termijn  van  dertig 
dagen na het einde  van de  tentoonstelling,  vergezeld  van de nodige bewijsstukken,  ingediend 
worden bij het toezichthoudend orgaan. Deze doen uitspraak in Raad van Bestuur na de partijen 
gehoord te hebben. Met naamloze klachten wordt geen rekening gehouden. 

b) Elke  instantie  zal  zich  in  verband  met  klachten  ‐  geschillen  en  sancties  schikken  naar  de 
voorschriften, besluiten en reglementen dewelke terzake van kracht zijn. 

c) Elke  persoon  die  deel  uitmaakt  van  een  inrichtend  comité  en  geschorst werd  ingevolge  een 
klacht,  zal  tijdens  de  duur  van  de  strafperiode  aan  volgende  verordeningen  worden 
onderworpen: 

− geen deel uitmaken van het bestuur van het VIVFN vzw . 

− geen deelnamerecht aan keuringen en wedstrijden. 

− verbod om een of andere functie te vervullen tijdens een keuring of wedstrijd. 

d) Klachten  tegen keurmeesters  in de uitoefening van hun  functie dienen  steeds  ingezonden aan 
het secretariaat van het VIVFN volgens de voorschriften vervat in de statuten, het reglement van 
orde en het examenreglement keurmeesters. 

18. Algemeenheden 
a) Elke vereniging, aangesloten bij en erkend door een provinciaal verbond,  is vrij zijn keuringen, 

tentoonstellingen  en  andere manifestaties  in  te  richten waar  en wanneer  zij  dit wenst, mits 
goedkeuring van het reglement door het toezichthoudend orgaan. 

b) Deelnemen  aan  provinciale  wedstrijden  kan  alleen  in  de  provincie waar men woonachtig  is. 
Hierop wordt geen uitzondering toegestaan. 

c) Bij gemengde wedstrijden (provinciale wedstrijden geïntegreerd in een andere tentoonstelling of 
omgekeerd) zal in de catalogus en op de beoordelingskaarten een teken worden aangebracht bij 
die dieren die niet aan de provinciale wedstrijden deelnemen. 

 

http://www.vivfn.be/PDF/F-04-Verslag_provinciaal_afgevaardigde_20061023.pdf


19. Wijzigingen 
a) Wijzigingen en/of aanvullingen aan dit reglement kunnen beslist worden door de Raad van Bestuur 
van het VIVFN vzw. 

b) De interpretatie van deze reglementen en voorschriften behoren toe aan de Raad van Bestuur van 
het VIVFN vzw. 

Dit reglement is van kracht vanaf 1 maart 2009 

 

Aldus goedgekeurd door de Raad van  Bestuur van het Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers 
van Neerhofdieren vzw op 12 juli 2008. 

 

Vic Lambrighs,            Georges Stienlet, 

Secretaris            Voorzitter 


