Tentoonstellingsaanvraag
Naam vereniging / tentoonstellingsorganisatie:

BIJLAGE 1

te :

Geregistreerde tentoonstellingsnaam:

Verenigingsnummer

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel:

Contactpersoon:

Adres contactpersoon:

Plaats:

Telefoonnummer :

e-mail:
Weghalen wat niet wordt gewenst.
Nationale tentoonstelling
Prov. Bondstentoonstelling
Kampioenstentoonstelling
Open tentoonstelling
Verenigingstentoonstelling
Speciaalclubtentoonstelling
Jeugdtentoonstelling
Mannelijke dierententoonstelling

1 Welke tentoonstelling wordt door uw
vereniging / organisatie aangevraagd?

2 Voor welke diergroep / soort wordt deze tentoonstelling
gehouden?

Weghalen wat niet wordt gevraagd
K (konijnen, cavia's, kleine knaagdieren)
H (hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, watervogels)
S (sierduiven)

3 Data van openstelling tentoonstelling

Open voor publiek:
Vanaf datum
datum

4 Adres tentoonstellingsorganisatie

Naam

5 Worden als onderdeel van de tentoonstelling diersoorten
gevraagd die niet onder de competentie van KLN/NBS vallen?
b.v. Postduiven / Volierevogels / Siervissen

Straat:
Postcode:

Weghalen wat niet van toepassing is
ochtend middag avond T/m
ochtend middag avond
accommodatie:
Plaats:

Indien dit het geval is, welke diersoort(en):

Bijzondere mededelingen:
Aanvraag indienen bij de PA
Na goedkeuring PA stuurt deze de
aanvraag op naar het FB t.a.v.
S. de Bruine
Burg. Dusarduynstraat 7
4551 SV Sas van Gent
Het FB zal de definitieve goedkeuring
geven

Het bestuur verklaart te zullen voldoen aan alle bepalingen in het tentoonstellingsregelement
Plaats:

Datum:

Voorzitter:

Secretaris:

EENMALIGE MACHTIGING

Onderstaande ruimte niet beschrijven

Advies

PA:

Ondergetekende machtigt hierbij de Ned. Kleindierenpublicaties namens
het Facilitair Bureau om van onderstaande bankrekening de
verschuldigde kosten af te schrijven wegens de vergunningsaanvraag
van de tentoonstelling
IBAN
nummer:
rekeninghouder:
Datum:
Ingevuld door:

FB:
gedelegeerde:

Als men het niet eens is met de afschrijving kan men binnen 2 maanden
de bank opdracht geven het bedrag terug te laten boeken

BIJLAGE 2
LEGES VOOR TENTOONSTELLINGEN
De te betalen leges voor tentoonstellingen bedragen:
- voor Nationale tentoonstellingen

€ 75,-

- voor Open tentoonstellingen

€ 50,-

- voor Verenigingstentoonstellingen

€ 15,-

- voor Speciaalclubtentoonstellingen

€ 15,-

De leges dienen gelijktijdig met het indienen van de Tentoonstellingsaanvraag te worden voldaan door
middel van invulling en ondertekening van de eenmalige machtiging.
Zorg voor voldoende saldo op de bankrekening.

Indien de leges niet kunnen worden geïnd zal het FB geen toestemming verlenen.

Let op dat de leges van de bankrekening worden afgeschreven;
een aanmaning wordt niet gestuurd.
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BIJLAGE 3
Organogram Facilitair Bureau KLN -NBS
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BIJLAGE 4
Model Vraagprogramma
VRAAGPROGRAMMA
voor de ..... (soort) tentoonstelling van......(diergroepen, groepen).
Plaats: gebouw “Tuinhuisje”,
Fantasielaan 13, 9876 YZ NERGENS; tel 0987 - 123456
Gevraagd worden:
alle erkende rassen en kleurslagen Hoenders*, Dwerghoenders*, Sier*- en Watervogels*,
Oorspronkelijke duivensoorten*, Sierduiven*, Konijnen*, Cavia’s*, Kleine Knagers*.
Ingeschreven kunnen worden
: enkele nummers*,
bij Hoenders en Dwerghoenders
: ook paren*, trio’s* en tomen*.
bij Sier- en watervogels
: ook paren*,
bij Oorspronkelijke duivensoorten
: ook paren*,
bij Sierduiven
: ook volières*
Sierduiven van het/de ras(sen) ........... , .......... , ........... , in bijzondere klassen,
zie Par. 5, lid 4. >> Alleen bij de NBS-bondsshow en speciaalclubtentoonstellingen <<
* = tentoonstellingsorganisatie: weglaten wat niet van toepassing is.
Bij niet gedomesticeerde Sier- en Watervogels moet de inzender vermelden wanneer twee dieren als
koppel in één kooi moeten worden geplaatst maar als individueel dier moet worden beoordeeld.
Keuring:
De keuring zal wel/niet* in het bijzijn van toeschouwers worden uitgevoerd.
Toeschouwers worden vanaf ...... uur toegelaten*.
* = tentoonstellingsorganisatie: weglaten wat niet van toepassing is.
Inschrijfgeld:
Enkel nummer*: ......, Paar*: ......; trio*: .......; toom*: ......; volière*: ......
Kwartels* en kleine knagers* ......
Jeugdleden* alleen enkele nummers: ......
* = tentoonstellingsorganisatie: weglaten wat niet van toepassing is.
Prijs Catalogus:
Kosten toezending:
Administratiekosten:

......
......
......

Inschrijfgeld overmaken op
Bankrekeningnummer ......... t.n.v..........
Inschrijfformulieren aan onderstaande adressen:
Tentoonstellingssecretaris:
G.W. Kip,
Duivenstraat 99, 1234 AB KONIJNENBURG,
tel 0123 - 987654
Secretariaat Hoenders:
Secretariaat Sierduiven:
Secretariaat Pelsdieren:

indien van toepassing naam, adres en telefoonnummer
idem
idem

Sluiting van de inschrijving: donderdag 10 oktober 20….
Inkooien:
Keurdag:

woensdag
donderdag

10 november tussen ... en ..... uur
11 november

Geopend:

vrijdag
zaterdag
zondag

12 november van
13 november van
14 november van

..... tot ..... uur
..... tot ..... uur
..... tot ..... uur
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Uitkooien:

zondag

14 november tussen

Entreegelden:

kinderen t/m 12 jaar per dag:
volwassenen per dag:
doorlopend entreebewijs

.. en ..... uur

€ …..
€ …..
€ …..

Gedelegeerde:
K. Kwartel, Eendenpoel 13, 5678 GANZENDAM
tel 0987 - 654321
Veterinair toezicht:
V. Arts, Spuitlaan 55, 9012 PILLENBURG
tel 0123 - 456789

ALGEMENE TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN
1. De tentoonstelling wordt gehouden volgens het Tentoonstellingsreglement.
Elke inzender wordt geacht hiermee op de hoogte te zijn.
2. Voor de Algemene Tentoonstellingsbepalingen zie de Almanak voor het lopende jaar.
3. Kleine knaagdieren alleen in eigen kooien.
4. Bij de keuring worden toegelaten: het tentoonstellingsbestuur en door dit bestuur aangewezen
personen, inzenders*, publiek*.
* = tentoonstellingsorganisatie: weglaten wat niet van toepassing is.
5. Beoordelingen worden geschreven op enkelvoudige* / tweevoudige*- beoordelingskaarten.
6. Verkoop van dieren (procedure, voorwaarden, kosten, openstelling verkoopbureau, afhalen
gekochte dieren etc.).
7. …..Eventuele verdere bepalingen voor zover ze niet onder de Algemene
Tentoonstellingsbepalingen vallen
8. .........

idem

9. .........

etc.

10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het tentoonstellingsbestuur.
KEURMEESTERS
Hoofdereprijzen jury:
per categorie de namen van de keurmeesters + (voorzitter) en bevoegdheid.
In geval van deeljury’s deze conform bovenstaande vermelden.
Keurmeesters
per categorie de namen van de keurmeesters, hun bevoegdheid en de te keuren rassen.
TE WINNEN PRIJZEN
Zie voor prijzen bonden en speciaalclubs de recente Almanak
Hoofdereprijzen:
Ereprijzen
:
Collectieprijzen:
Etc.
================
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BIJLAGE 5
Modellen van beoordelingskaarten
De lay out van deze modellen is bindend voor alle tentoonstellingen en keuringen die worden gehouden
onder auspiciën van het FB.
Minimum formaat: A6 (1/4 A4)
Beoordelingskaart algemeen (KLN)

Beoordelingskaart voor konijnen (KLN)

Kooi: ..............

Kooi: ..............

TENTOONSTELLING

TENTOONSTELLING

Op:
Te :

Op:
Te :

Soort:
Ras:
Kleur:
Gesl/lft:
Merk:

Soort:
Ras:
Kleur:
Gesl/lft:
Merk:

Groep 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Beoordeling

Beoordeling

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
_____________________________________
Keurmeester:

Punten:

Bekr:................e
Pred:.................
Deze beoordelingskaart is erkend door het FB

Soort
: diersoort of -groep
Ras
: rasnaam volgens de standaard
Kleur
: of kleurslag, volgens de standaard van
het ras
Merk
: ringnummer of oormerk
Geslacht:
: man of vrouw
Leeftijd : jong of oud; bij konijnen/cavia’s eventueel
leeftijdsklasse
Beoordeling: oordeel van de keurmeester
Bekr.
: rangorde bij gelijke predikaat in dezelfde
klasse
Pred.
: letterpredikaat
Punten : puntenpredikaat
Keurmeester: paraaf of stempel van de ambterende
keurmeester

1. Gewicht (10Pt). .................................................. Pt

2. Type, bouw en stelling (20Pt).................................................

. ..................................................................................
. ..................................................................................
. ..................................................................................
. ..................................................................... Pt
3. Pels en pelsconditie (20Pt)....................................................
. ..................................................................................
. ..................................................................... Pt
4. (15Pt). .........................................................................
. ..................................................................................
. ..................................................................................
. ..................................................................... Pt
5. (15Pt). .........................................................................
. ..................................................................................
. ..................................................................................
. ..................................................................................
. ..................................................................... Pt
6. (15Pt). .........................................................................
. ..................................................................................
. ..................................................................................
. ..................................................................... Pt
7. Lichaamsconditie en verzorging (5Pt). .......................................
. ..................................................................... Pt
_________________________________________
Bekr:................e

Keurmeester:

Pred:.................
U=98-100 F=95-97,5 ZG=92-94,5 G=89-91,5 V=86-88,5
Deze beoordelingskaart is erkend door het FB
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Punten:

Beoordelingskaart Serama’s (KLN)

Beoordelingskaart voor Sierduiven (NBS)

Kooi: ..............

Kooi: ..............

TENTOONSTELLING

TENTOONSTELLING

Naam show
Plaats en datum
Soort
: Serama
Ras
: Glad / Zijde / Krulvederig
Klasse : Jeugd / A / B / C
Geslacht : Haan / Hen
Merk: ……………………………….. Gewicht ………………………
Beoordeling:
1. Type (0-5-10-15-20-25 30pt)........................................

……………………………………………............
………………………………………………………………....... Pt____
2. Karakter (0-5-10-15-20-25pt)……………………………………….
……………………………………………………..
…………………………………………………………......... Pt____
3. Staart (0-6-6-9-12-15pt)……………………………………………..
…………………………………………………….
………………………………………………………............. Pt____
4. Kopversierselen (0-2-4-6-8-10pt)……………………………………
…………………………………………………….
…..…………………………………………………......... ……..Pt____
5. Veerconditie (0-2-4-6-8-10pt)………………………………………………….
……………………………………………………
.. …………………………………………………................. Pt____
6. Conditie (0-2-4-6-8-10pt)…………………………………………………
…………………………………………………..
.. …………………………………………………................ ...Pt____
7. Uitsluitingsfouten (zo ja, totaal=0pt)………………………………...
……………………………………………………
……………………………………………………................. Pt____
TOTAAL van alle punten.......................................................Pt ___________

Op:
Te :
Soort:
Ras:
Kleur:
Gesl/lft:
Merk:

Beoordeling
Positieve punten...............................................................

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Wensen ............................................................................

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Fouten................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Uitsluitingsfout in verband met conditie en/of verzorging
0
Toelichting:.

_____________________________________
Keurmeester:

Punten:

Bekr:................e

_____________________________________
Keurmeester:

Punten:

Bekr:................e
Pred:.................
O=0-61 / V90=62-64 / G91=65-68 / G92=69-72
ZG93=73-76 / ZG94= 77-80 / ZG95= 81-84 / F96=85-96 / U97=97-100
Deze beoordelingskaart is erkend door het FB

Pred:.................
Deze beoordelingskaart is erkend door het FB
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BIJLAGE 6
DISPENSATIE VOOR KLN-DIERGROEPEN
Algemeen
Artikel 1.
Wanneer de verscheidenheid van het aantal ingeschreven rassen de gezamenlijke bevoegdheid van
de voor de tentoonstelling gecontracteerde keurmeesters te boven gaat, kan dispensatie worden
aangevraagd bij Kleindier Liefhebbers Nederland (hierna te noemen KLN. Van het
tentoonstellingsbestuur wordt echter verwacht dat zij haar uiterste best heeft gedaan om alsnog een
bevoegde keurmeester te contracteren.
Dispensatie wordt per geval, per tentoonstelling en per keurmeester, verleend. Elke dispensatie
verschaft de betreffende keurmeester de eenmalige bevoegdheid om de rassen te keuren waarvoor
hem door KLN dispensatie is verleend. Door het tentoonstellingsbestuur moet vooraf aan de
betreffende keurmeester worden gevraagd of deze bereid is om met dispensatie te keuren. Er wordt
geen dispensatie verleend aan keurmeesters die dat niet willen.
Artikel 2.
De organisatie van de tentoonstelling moet uiterlijk 14 dagen voor de keuring per post of per e-mail
(niet telefonisch) dispensatie aanvragen bij dispensatiefunctionaris van KLN. Daarvoor moet het
“AANVRAAGFORMULIER DISPENSATIE VOOR KEURMEESTERS” worden gebruikt. Dit formulier is
te downloaden van de website van KLN. Daar staan ook de gegevens van de dispensatiefunctionaris.
Artikel 3.
In beginsel wordt
op open tentoonstellingen (inclusief
nationale
tentoonstellingen,
kampioententoonstellingen en provinciale tentoonstellingen etc.) geen dispensatie verleend, bijzondere
(nood)situaties daargelaten.
Er wordt alleen dispensatie verleend op verenigingstentoonstellingen en andere keuringen die vallen
onder het tentoonstellingsreglement voor verenigingstentoonstellingen.
Artikel 4.
Aan een keurmeester wordt alleen dispensatie verleend wanneer geen andere keurmeester met
bevoegdheid voor het/de betreffende ras(sen) op die tentoonstelling keurt, tenzij bij laatstgenoemde
het toegestane maximum aantal te keuren dieren (80) wordt overschreden. Aan in het buitenland
bevoegde keurmeesters, die geen aanstelling tot keurmeester van KLN hebben, wordt geen
dispensatie verleend voor het keuren buiten hun (buitenlandse) bevoegdheid.
Artikel 5.
Er wordt alleen dispensatie verleend voor rassen en variëteiten binnen de diergroepen waarin de
keurmeester keurbevoegdheid heeft.
Artikel 6.
Het aantal dieren, waarvoor de dispensatie wordt gevraagd, mag niet meer dan 25% bedragen van
het totale aantal door de betreffende keurmeester te keuren dieren. Indien dit aantal 5 of minder
bedraagt hoeft geen dispensatie worden aangevraagd.
Aanvullende regel voor dispensatie bij konijnen, cavia’s en kleine knaagdieren
Artikel 7.
Dispensatie bij konijnen, cavia’s en kleine knaagdieren wordt slechts verleend indien:
het aantal dieren, waarvoor de dispensatie wordt gevraagd niet meer dan 25% bedraagt van het totale
aantal door de betreffende keurmeester te keuren dieren en onder het aantal dieren, waarvoor
dispensatie wordt gevraagd, niet meer dan 10 dieren van een andere diergroep bevinden, voor welke
diergroep de betreffende keurmeester geen enkele keurbevoegdheid heeft.
Noot: tijdelijk tot 1 april 2013 zal soepel worden omgegaan met dispensatie voor kleine knaagdieren
omdat dit op dit moment tot 40% van het aantal door de keurmeester te keuren dieren is toegestaan.
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BIJLAGE 7
Dispensatiereglement sierduiven NBS
Artikel 1.
Het kan voorkomen dat bij een Open- of een Verenigingstentoonstelling een aantal sierduivenrassen
is ingeschreven, waarvoor geen bevoegde keurmeester is gecontracteerd.
De TTO kan in dat geval ontheffing(dispensatie) aanvragen voor het laten keuren van die dieren door
een sierduivenkeurmeester met beperkte bevoegdheid (voorheen B- of C-keurmeester).
Artikel 2.
Dispensatie moet door het tentoonstellingsbestuur bij de secretaris van de NBS worden aangevraagd.
Artikel 3.
Dispensatie wordt per geval, per tentoonstelling en per keurmeester verleend;
Elke dispensatie verschaft de betreffende keurmeester de eenmalige bevoegdheid om de rassen te
keuren waarvan voor hem door de betreffende bond dispensatie is verleend.
Artikel 4.
Door het tentoonstellingsbestuur moet, alvorens verdere actie voor dispensatie wordt ondernomen,
aan de voor dispensatie beoogde keurmeester worden gevraagd of deze bereid is om met dispensatie
te keuren.
Er wordt geen dispensatie verleend aan keurmeesters die dat niet willen.
Artikel 5.
Aan een keurmeester met beperkte bevoegdheid (voorheen B- of C-keurmeester) wordt alleen
dispensatie verleend wanneer geen andere keurmeester met bevoegdheid voor het/de betreffende
ras(sen) op die tentoonstelling keurt, tenzij bij laatstgenoemde het toegestane maximum aantal te
keuren dieren (80) wordt overschreden.
Artikel 6.
Dispensatie voor het keuren buiten de bevoegdheid wordt verleend tot maximaal 40 % van het door
de voor dispensatie beoogde keurmeester te keuren aantal dieren.
Artikel 7.
Aan buitenlandse keurmeesters wordt geen dispensatie voor het keuren buiten hun bevoegdheid
verleend.
Artikel 8.
Het in paragraaf 12, lid 1 van het Tentoonstellingsreglement van het Facilitair Bureau KLN/NBS
vermelde maximum aantal te keuren dieren mag niet worden overschreden
Artikel 9.
Dispensatie moet minimaal 14 dagen vóór de keurdag schriftelijk worden aangevraagd bij het
secretariaat van de NBS.
Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij het secretariaat.
Artikel 10.
Bij de aanvraag moet duidelijk worden vermeld:
- voor welke keurmeester dispensatie wordt aangevraagd;
- voor welke rassen en hoeveel dieren de dispensatie wordt aangevraagd;
- het totale aantal door die keurmeester te keuren dieren;
- welke keurmeesters op de betreffende tentoonstelling nog meer keuren;
- de aantallen door hem/hen te keuren dieren.
Artikel 11.
Behalve in noodgevallen wordt telefonisch geen dispensatie verleend.
Artikel 12.
In de catalogus moet bij de naam van de betreffende keurmeester worden vermeld voor welk(e)
ras(sen) dispensatie is verleend.
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BIJLAGE 8
Tentoonstellingen met een bijzonder karakter
8.1.: KLN
Bondstentoonstellingen
Artikel 1
De bondstentoonstelling voor pelsdieren (konijnen, cavia’s en kleine knaagdieren) en de
bondstentoonstelling voor hoenders etc. (hoenders, dwerghoenders, siervogels, oorspronkelijke en
gedomesticeerde watervogels en oorspronkelijke duiven) worden ondergebracht bij een
tentoonstelling georganiseerd door een rechtspersoon of een samenwerkingsverband waarin Kleindier
Liefhebbers Nederland (hierna te noemen KLN) al dan niet op enige wijze participeert.
Het bestuur besluit bij welke tentoonstelling(en) de bondstentoonstellingen gezamenlijk of ieder
afzonderlijk worden ondergebracht wanneer de Algemene Ledenvergadering geen gebruik maakt van
haar algemene bevoegdheid om hierover te besluiten of wanneer er sprake is van een bijzondere
situatie waarbij in redelijkheid niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering.
Door het bestuur kan geen toezegging worden gedaan tot het onderbrengen van één of beide
bondstentoonstellingen bij een tentoonstelling voor een vaste termijn langer dan 5 jaar.
Jeugd-bondstentoonstellingen
Artikel 2
Dit is een tentoonstelling met het karakter van een open tentoonstelling. De bepalingen van het ROT
zijn van toepassing.
Bij een jeugd-bondstentoonstelling kunnen alleen jeugdleden deelnemen. Contact tussen
keurmeesters en inzenders en/of jeugdige toeschouwers en een ongedwongen sfeer is een wezenlijk
element voor deze tentoonstellingen.
Het bestuur besluit welke organisatie de jeugd-bondstentoonstelling mag organiseren wanneer de
Algemene Ledenvergadering geen gebruik maakt van haar algemene bevoegdheid om hierover te
besluiten of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie waarbij in redelijkheid niet kan worden
gewacht tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
Door het bestuur kan geen toezegging worden gedaan voor het mogen organiseren van een jeugdbondstentoonstelling voor een vaste termijn langer dan 5 jaar.
KLN Provinciale Bondstentoonstellingen
Artikel 3
Dit zijn tentoonstellingen waar een of meerdere afdelingen van KLN de provinciale
bondstentoonstelling organiseert of onderbrengt. Voor het houden van een provinciale tentoonstelling
heeft de organisatie vooraf toestemming van de afdeling(en) van KLN nodig.
Leden van KLN kunnen dieren, die behoren tot de diergroepen die onder KLN vallen, inzenden op een
provinciale tentoonstelling wanneer zij hun lidmaatschapskaart van KLN krijgen via een plaatselijke
vereniging die tot de afdeling(en) behoort.
Inzenders van sierduiven kunnen zonder enige beperking (gelijk aan de regels voor open
tentoonstellingen) inzenden.
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Als een provinciale tentoonstelling is ondergebracht bij een andere tentoonstelling dan gelden:
• voor inzenders van de ondergebrachte provinciale tentoonstelling de bondsbepalingen voor de
provinciale tentoonstelling;
• voor de andere inzenders gelden de FK-bepalingen die horen bij het type tentoonstelling van de
organisatie.

8.2.: NBS: Bijzondere tentoonstellingen en kampioenschappen
8.2.1. Bijzondere open tentoonstellingen voor sierduiven
NBS-Bondsshow.
Wordt ondergebracht bij een nationale tentoonstelling. Hij valt derhalve onder het gestelde in
Paragraaf 1 lid 5.b.
Voor de NBS-Bondsshow kan door TTO’s van nationale tentoonstellingen worden gekandideerd.
Toewijzing geschiedt door de Algemene Ledenvergadering van de NBS. Eerst dan mag de naam
NBS-Bondsshow door de TTO worden gevoerd.
Bovenstaande houdt in dat door de TTO ook dieren behorende tot andere diergroepen sierduiven
kunnen worden gevraagd. Deze vallen dan buiten het bestek van de NBS-Bondsshow.
Zie voor het aanvragen en verkrijgen van toewijzing van de NBS-Bondsshow het Reglementenboekje
van de NBS uitgave 2007.
8.2.2 : Kampioenschappen
Voor sierduiven vinden elk jaar kampioenschappen plaats
Zie voor het aanvragen en verkrijgen van toewijzing van de Provinciale kampioenschappen van de
NBS het Reglementenboekje van de NBS uitgave 2007.
NBS-kampioenschappen zijn “open” kampioenschappen
Kampioenschap voor:
Provinciale kampioenen
Provinciale jeugdkampioenen
Nationale kampioenen
Nationale jeugdkampioenen
Plaats:
Voor de provinciale kampioenschappen één representatieve tentoonstelling per provincie;
voor de nationale kampioenschappen de NBS-Bondstentoonstelling;
De tentoonstellingen waar de kampioenschappen zullen plaatsvinden worden elk jaar opnieuw
vastgesteld.
Deelnemers
Nationale en provinciale kampioenschappen: elke geregistreerde sierduivenfokker
Deelnemers Jeugdkampioenschappen: geregistreerde fokkers die de leeftijd van 17 jaar nog niet
hebben bereikt.
Keuring
De duiven worden door de ambterende keurmeester gekeurd.
Vaststellen van de kampioenen
Kampioenen worden door de HEP aangewezen
Kampioen zijn:
Provinciaal
de fraaiste doffer van de tentoonstelling
de fraaiste duivin van de tentoonstelling
de fraaiste doffer van de tentoonstelling ingezonden door een jeugdlid.
de fraaiste duivin van de tentoonstelling ingezonden door een jeugdlid.
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Nationaal
de fraaiste doffer oud van de tentoonstelling
de fraaiste duivin oud van de tentoonstelling
de fraaiste doffer jong van de tentoonstelling
de fraaiste duivin jong van de tentoonstelling
de fraaiste doffer van de tentoonstelling ingezonden door een jeugdlid.
de fraaiste duivin van de tentoonstelling ingezonden door een jeugdlid.
Prijzen:
Zie de FK-Almanak
Zie “NBS-ereprijzen op tentoonstellingen”, opgenomen in de notulen in het NBS Algemeen Verslag
van het jaar 2008
8.2.3. Erecertificaten:
Op elke tentoonstelling waar een kampioenschap plaatsvindt wordt per keurmeester aan zijn beste dier
een NBS-erecertificaat toegekend.
Wanneer een sierduif drie keer en bij drie verschillende keurmeesters een erecertificaat heeft gewonnen
ontvangt de eigenaar, die tevens de fokker moet zijn, een NBS-Kampioensdiploma en een verzilverde
NBS-medaille.

8.3.: EE reglement voor rasgebonden Europashows
Voor de reglementen voor rasgebonden Europashows wordt u verwezen naar de website van KLN en/of
NBS

==========
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BIJLAGE 9
Vergoedingen voor de keurmeesters
a. Reiskosten
•
•

Vergoeding van reiskosten openbaar vervoer
of:
Autovergoeding: een kilometervergoeding van maximaal € 0,19 per gereden kilometer. Voor de
kilometervergoeding zal het bedrag gevolgd worden dat de belastingdienst hanteert.

b. Dagvergoeding
•
•

De maximale vergoeding die een keurmeester per keurdag ontvangt bedraagt vanaf het
tentoonstellingsseizoen 2011/2012 een bedrag van € 58,-.
Vervolgens zal om de 3 jaar de dagvergoeding worden vastgesteld.

====================
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