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Nederlandse Bouvier Club 
T.a.v. secretaris 
De violieren 157 
7329 DT  APELDOORN 
 
 
Sint Hubert, 17 juli 2022 
 
 
Geachte bestuur, 
 
U brief met datum 28 juni 2022 is in goede orde ontvangen. 
 
Hartelijk dank voor uw brief. Het bewijst dat u uw leden niet de juiste informatie verstrekt over 
afspraken welke wij met elkaar hebben gemaakt. 
Ook een dank voor de gratis publicaties in uw clubblad over onze vereniging, al heeft u niet 
alle relevante informatie vrijgegeven aan uw leden waardoor een verkeert beeld bij uw 
leden is ontstaan. Wij durven het bijna niet te vragen, maar zou u de ontbrekende informatie 
in uw volgende clubblad kunnen publiceren waardoor de uw leden ons standpunt 
begrijpen? 
 
U noemt onze reactie op uw eenzijdige voornemen het verenigingsfokreglement te wijzigen 
inmenging in uw vereniging.  
Wij menen het recht te hebben ons hierin te mengen op basis van de gesloten overeenkomst 
VFR waarin de normmatrix van het ras Bouvier des Flandres door ons is vastgelegd. 
In deze verwijzen wij u naar Artikel VIII van het handboek statuten en reglementen van de 
Raad van Beheer. 
Indien u daarover van mening anders bent vragen wij u als bestuur u professioneel op te 
stellen en te handelen naar de mogelijkheden welke u als vereniging heeft binnen het 
handboek statuten en reglementen van de Raad van Beheer artikel 15. 
Handelen uit emotie en/of eigenbelang komt niet ten goede van het ras in algemene zin. 
 
In een eerder gesprek met uw voorzitter is er al op gewezen dat uw statuten niet voldoen 
aan de nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Persoonlijk zou het bestuur hier 
topprioriteit van maken in plaats van aanpassen VFR. Uw voorzitter is door onze voorzitter 
uitgebreid (gratis en belangeloos) hierover telefonische geïnformeerd. 
Ons advies is uw leden juridisch te informeren over de mogelijke gevolgen welke het eenzijdig 
aanpassen van het VFR tot gevolg kan hebben.  
Gezien uw briefwisselingen en kreten adviseren wij u hiervoor juridisch te laten voorlichten 
/ondersteunen.  
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U zegt de samenwerking in uw schrijven op. 
Vereniging BOE4 schort de samenwerking op tot het moment een 
volwaardig bestuur is aangetreden, welke de kennis en kunde heeft 
om het ras op professionele wijze te vertegenwoordigen. 
U heeft als huidige bestuur laten zien geen betrouwbare 
gesprekspartner te zijn. 
 

Voor wat betreft het aanpassen van het verenigingsfokreglement in relatie tot de normmatrix 
verwijzen wij terug naar ons schrijven van 16 maart 2022. 
De laatste aanvullende informatie welke wij u kunnen berichten is dat er door het bestuur 
een externe wetenschappelijk organisatie gevraagd is advies uit te brengen over het 
verantwoord houden en fokken van het ras Bouvier des Flandres. 
Aan het ECVO is gevraagd om de nieuwe onderzoeksresultaten en adviezen voor het ras 
aan ons vrij te geven. 
Parallel zijn we samen met de Universiteit onderzoeken gestart naar DCM en vindt er een 
inventarisatie plaats van de laatste stand van zaken naar kankeronderzoek bij de Bouvier.  
Medio volgend jaar volgen er de nodige terugkoppelingen waarop de adviezen verwerkt 
gaan worden in het verenigingsfokreglement. 
Het opschorten van de samenwerking betekent dat wij u niet zullen betrekken in de 
gesprekken, onderzoeken en adviezen welke momenteel in gang zijn gezet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur 
 
 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur 
 
 
 
Anja Wippert 
Secretaris Vereniging BOE4  
 

CC: Bestuur Raad van Beheer 


