OVEREENKOMST
De ondergetekenden:
l.

de vereniging: Koninklijke NederlandseJagersVereniging, gevestigd te Amersfoort, te
dezen vertegenwoordigd door haar voorzitter, secretaris en penningmeester, handelend ter
uitvoering van het besluit van het Landelijk Bestuur d.d.
16 februari 1993

2.

de vereniging: Raad van Beheerop Kynologisch Gebied in Nederland, gevestigd te
Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door haar voorzitter, secretaris en penningmeester,
handelend ter uitvoering van het besluit van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederlandd.d.

in aanmerking nemende:
dat de Koninklijke NederlandseJagersVereniging in artikel 35 van haar statutenonder meer
heeft bepaald,dat een door haar en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
gezamenlijk in te stellen Commissie Jachthonden- voor zover het aan haar toekomende
bevoegdhedenbetreft - belast is met de zorg voor het goed functioneren van het wedstrijdwezen
voorjachthonden - dejachthondenproevendaaronderbegrepen- in Nederland;
dat de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland - voor zover het aan hem
toekomendebevoegdhedenbetreft - een overeenkomstigbesluit heeft neergelegdin artikel V.8
van zijn Kynologisch Reglement;
dat het g.*"nri
te regelen;

is hun onderlinge verhouding m-etbetrekking tot het jachthondenwezenopnieuw

komen het volgende overeen:
I.t

Ingesteld wordt een Commissie Jachthonden,waarvan de samenstelling,taak, werkwijze
en verantwoordingsplicht geregeldworden in de hierna vast te stellen instructie. De
Commissie Jachthondenbezit geen rechtspersoonlijkheid.

t.2 Als subcommissiesvan de Commissie Jachthondenworden ingesteldhet Field Trial
Comite en de Commissie Jachthondenproeven,waarvan de samenstelling,taak, werkwijze
en verantwoordingsplicht eveneensgeregeldworden in de hiema vast te stellen instructie.

I.3

De Jachthondenwedstrijdraadbedoeld in artikel V.l2 van het Kynologisch Reglement van
de Raad van Beheerop Kynologisch Gebied in Nederland zal naasthaar in artikel V.l3 van
dat Kynologisch Reglement geregeldetaak ook de taken vervullen die in de hiema vast te
stellen instructie aan haar worden opgedragen.De wijze van uitvoerinf van deze andere
taken zal in de bedoelfe instructieeveneensworden geregeld.
I
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1.4

De Raad van Jachthondencommissarissen,bedoeld in artikel 35 van de statuten
van de
Koninklijke NederlandseJagersVereniging, zal naasthaar in dat artikel geregelde
taak ook
de taken vervullen die in de hierna vast te stellen instructie aan haar *o.d"n
òpgedragen.
De wijze van uitvoering van deze anderetaken zal inde bedoelde instructie
eveneens
worden geregeld.

I.5

De Commissie Jachthonden,de in I-2 bedoeldesubcommissies,de in I.3 bedoelde
Jachthondenwedstrijdraaden de in I.4 bedoeldeRaad van Jachthondencommissarissen
vonnen te zamen de organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden(ORWEJA). De
ORWEJA
bezit geen rechtspersoonlijkheid.

1.6

Op de gezamenlijke benoeming van de jachthondenkeurmeestersdoor het Landelijk
Bestuur van de Koninklijke NederlandseJagersVereniging en de Raad van Beheer
op
Kynologisch Gebied in Nederland is het daaromtrentinhei Kynologisch Reglement
bepaaldevan toepassing.

I-7

De noodzakelijke kosten van ORWEJA voor mverdeze niet door eigen inkomsten
gedelt
kunnen worden, worden gelijkelijk door de Koninklijke NederlandsJJagersVerenifing
en
door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland gedrag"i, irrdi".,
en voor
zover de begroting en de rekening en verantwoording over het betreffende jaar
overeenkomstig 9.2 van de Instructie ORWEJA zijngoedgekeurd.

I.8

Het Landelijk Bestuur van de Koninklijke NederlandseJagersVereniging
onderscheidenlijk de Raad van Beheerop Kynologisch Gebied in Nederland zullen
van hun
bevoegdheidtot gehele of gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan besluiten van
de
Commissie Jachthonden,tot goedkeuring van of geheleof gedeetteii;tceonthouding
van
goedkeuring aan de begroting onderscheidenlijkde rekening en verantwoording'À
a"
Commissie Jachthonden,tot gehele of gedeeltelijkevernietiging van besluiten van
de
Commissie Jachthondenen tot het geven van richtlijnen en aanwrjzingen aan
de
Commissie Jachthondengeen gebruik maken alvorens over het rnòo*é-"n daartoe
overleg
is gepleegd met de anderepartù.

I.9

De Koninklijke NederlandseJagersVereniging onderscheidenlijk de Raad van
Beheerop
Kynologisch Gebied in Nederland zullen in artikel 35 van haar statutenonderscheidenliji
in Titel 2 vart Hoofdstuk V van zijn Kynologisch Reglement geen wijzigingen
*Ur"rr["n
alvorens over het voornemen daartoeoverleg is gepleegdmet de andere-partij

I.l0

Ieder van beide partijen kan deze overeenkomstte allen tijde schriftelijk opzeggenmer
inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.Na beèindlgingvan de
overeenkomstis iedere partij gerechtigd de materie van het jachthondenwezen,voor zover
zij daartoe de juridische en feitelijke mogelijkheden heeft, zelfstandig te regelen.
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INSTRUCTIE ORWEJA
l.

Samenstelling ORWEJA

l.l

De Commissie Jachthonden,hierna te noemen: CJ, de twee subcommissiesvan de CJ,
de
Jachthondenwedstrijdraaden de Raad van Jachthondencommissarissen
vonnen tezamende
organisatie wedstrijdwezen Jachthonden,hierna te noemen: oRwEJA.

1 . 2 De subcommissieszijn:
a- het Field Trial Comité, hiema te noemen: FTC, een technischecommissie, bestaandeuit
een beperkt aantal deskundigen op het gebied van de veldwedstrijden;
b. de Commissie Jachthondenproeven,hierna te noemen: CJP, een technischecommissie,
bestaandeuit een beperkt aantal deskundigenop het gebied van dejachthondenproeven.

1 . 3 De Jachthondenwedstrijdraad,hierna te noemenJWR, is een krachtenshet Kynologisch
Reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland fi.rngerend
bestuurlijk orgaan, vertegenwoordigendde veldwedstrijd organiserende*r"r"nigirrg"rr.

1 . 4 De Raad van Jachthondencommissarissen,
hierna te noemen RIC, is een krachtensde

statuten van de Koninklijke NederlandseJagersVereniging fungerend bestuurlijk orgaan,
vertegenwoordigend de regio's van de Koninklijke NederlandseJagersVereniging.

t . 5 Ingevolge deze instructie verrichte benoemingenkunnen te allen tijde door het benoemend
orgaan worden ingetrokken en door een anderebenoeming worden vervangen.
Aanbevelingen kunnen worden ingetrokken zo lang naar aanleiding van dié aanbeveling
nog geen benoeming heeft plaats gehad.

1 . 6 Alle ingevolge deze instructie verrichte benoemingengelden voor een periode van drie
jaren, tenzij andersis bepaald.Periodiek afuedendenzijn terstond herbenoembaar
met
inachtneming van de voor benoeming geldendeprocedure.

1 . 7 Indien een benoemendorgaanzich niet met een aanbevelingkan verenigen, brengt het

aanbevelend orgaan een nieuwe aanbeveling uit. Indien het benoemend orgaan zich
opnieuw niet met de aanbevelingkan verenigen of het aanbevelendorgaan in gebreke blijft
een aanbeveling uit te brengen,dan is het benoemendorgaan bevoegd zelfstanàig de
benoeming te verrichten.

1 . 8 De leden van de JWR en de RIC vertegenwoordigenhun achterban,de leden van het FTC
en de CJP hebben zitting op persoonlijke titel.
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2.

Samenstelling CJ

2 . 1 De CJ bestaatuit een voorzitter, twee vice-voorzitters en vier gewone leden.
2.2 De voorzitter wordt door het Landelijk Bestuur van de Koninklijke NederlandseJagers
Vereniging, en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, gezamenlijk
benoemd op aanbeveling van de CJ. De aanbevelingmoet worden gesteunddoor ten minste
drie gewone leden van de CJ, die daaromtrenttevoren hun achterbanmoeten raadplegen.

2.3 De voorzitter van de CJ kan niet tevens lid zijn van een subcommissie,of van een
bestuurlijk orgaan.

2.4 Het Landelijk Bestuur van de Koninklijke NederlandseJagersvereniging
onderscheidenlijk de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland wijst, bij
voorkeur uit zijn midden, een vice-voorzitter aan. De twee vice-voorzitters vervangen
beurtelings als eerstede voorzitter volgens een door de CJ op te stellen rooster.

2.5 De voorzitters van de twee subcommissieszijn qualitate qua gewoon lid van de CJ.
2.6 De JWR onderscheidenlijkde RIC benoemt,al dan niet uit zijn midden, een gewoon lid
van de CJ.

2 . 7 De voorzitter en de twee vice-voorzitters vormen tezamende kerncommissie van de CJ.

2.8 De CJ wordt bijgestaan door een, op voordracht van de voorzitter door de CJ benoemde,
ambtelijk secretaris-penningmeester.
De CJ kan de ambtelijk secretaris-penningmeesrer
te
allen tijde schorsenen ontslaan.
De aldus benoemde ambtelijk secretaris-penningmeester
is geen lid van de CJ; hij kan wel
deelnemenaan de beraadslagingenmaar niet aan de stemmingen.

3.

Samenstelling JWR en RJC

3 . t De samenstelling van de JWR en de RIC is geregeldin artikel V.12 van het Kynologisch
Reglement onderscheidenlijk artikel 35 van de statutenvan de Koninklijke Nederlandse
JagersVereniging.

3 . 2 De JWR kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangendvoorzitter en een
secretaris-penningmeester.
Het Landelijk Bestuurslid van de Koninklijke NederlandseJagersVereniging, belast met
de portefeuille jachthonden is, qualitate qua, voorzitter van de RIC. De RIC kiest uit zijn
midden een plaatsvervangendvoorzitter en een secretaris-penningmeester.

3 . 3 De voorzitter en de plaatsvervangendvoorzitter kunnen niet tevens voorzitter of
plaatsvervangend
vryrzitter van het anderebestuurlijkorgaanof van eensubcommissie
^Jn-
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3 . 4 De voorzitter, de plaatsvervangendvoorzitter en de secretaris-penningmeester
vorînen
tezamen de kerncommissie van het betreffendebestuurlijk orgaan.

3 . 5 . De JWR onderscheidenlijk de RJC kunnen worden bijgestaandoor een, op voordracht van
de voorzitter door de JWR onderscheidenlijk de RJC benoemde,ambtelijk secretarispenningmeester.De JWR onderscheidenlijk de RIC kunnen de ambtelijk secretarispenningmeesterte allen tijde schorsenen ontslaan.De aldus benoemdeambtelijk
secretaris-penningmeesteris geen lid van de JWR onderscheidenlijk de RIC; hij kan wel
deelnemenaan de beraadslagingenmaar niet aan de stemmingen.

4.

Samenstelling FTC en CJP

4 . 1 Het FTC bestaatuit ten minste zeven en ten hoogstenegenvoor de veldwedstrijden
benoemdekeurmeesters.

4.2 De CJP bestaatuit ten minste zevenen ten hoogstenegenvoor de jachthondenproeven
benoemdekeurmeesters.
4.3

De leden van het FTC onderscheidenlijk van de CJP worden op aanbevelingvan het FTC
onderscheidenlijk van de CJP door de CJ benoemd.

4.4 De voorzitter van het FTC onderscheidenlijk van de CJP wordt op aanbevelingvan de CJ,
het FTC onderscheidenlijk de CJP gehoord, door de Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland en het Landelijk Bestuur van de Koninklijke NederlandseJagers
Vereniging gezamenlijk uit het midden van de betreffendesubcommissiebenoemdvoor
een periode die samenvalt met zijn lopende zittingsperiode.

4 . 5 Het FTC onderscheidenlijk de CJP kiest uit zijn midden een plaatsvervangendvoorzitter en
een secretaris-penningmeestervoor een periode die samenvaltmet zijn lopende
zittingsperiode.

4 . 6 De voorzitter en de plaatsvervangendvoorzitter kunnen niet tevens voorzitter of

plaatsvervangendvoorzitter van de anderesubcommissieof van een bestuurlijk orgaan
zijn.

4 . 7 De voorzitter, de plaatsvervangendvourzitter en de secretaris-penningmeester
vorrnen
tezamen de kerncommissie van de betreffendesubcommissie.
4.8

Eerr lid van het FTC onderscheidenlijk de CJP vediest zijn lidmaatschapzodra hij ophoudt
keurmeestervoor veldwedstrijden onderscheidenlijkjachthondenproevente zijn.

4 . 9 Het FTC onderscheidenlijk de CJP kunnen worden bijgestaandoor een, op voordracht van
de voorzitter door het FTC onderscheidenlijkde CJP benoemde,ambtelijk secretarispenningmeester.Het FTC onderscheidenlijkde CJP kunnen de ambtelijk secretarispenningmeesterte allen tijde schorsenen ontslaan.De aldus benoemdeambtelijk
secretarl
is geen lid van het FTC onderscheidenlijkde CJp; hij kan wel
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deelnemen aan de beraadslagingenmaar niet aan de stemmingen.

5.

Taken
CJ

5 . 1 De CJ is, onverminderd het navolgende,namenshet Landelijk Bestuur van de Koninklijke
NederlandseJagersVereniging en de Raad van Beheerop Kynologisch Gebied in
Nederland belast met de zorg voor een goede organisatievan de veldwedstrijden en de
jachthondenproeven in Nederland.

5 . 2 De CJ neemt bij de uitvoering van haar in 5.1 bedoeldetaak het bepaaldein artikel 35 van
de statuten van de Koninklijke NederlandseJagersVereniging en in Titel 2vanHoofclstuk
V van het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheerop Kynologisch Gebied in
Nederland in acht.

5 . 3 De CJ kan door de Raad van Beheerop Kynologisch Gebied in Nederland erkende
rasverenigingentoelaten tot het organiserenvan veldwedstrijden door deze aan te wijzen
als veldwedstrijd organiserendevereniging (VWOV). Een zodanige aanwijzing kan te allen
tijde door de CJ worden ingetrokken, mits met opgave van redenen en nadat de betreffende
vereniging ter zake is gehoord. Van de aanwijzing en van de intrekking daarvan wordt
onverwijld kennis gegevenaan het Landelijk Bestuw van de Koninklijke Nederlandse
JagersVereniging en aan de Raad van Beheerop Kynologisch Gebied in Nederland. Het
Landelijk Bestuur van de Koninklijke NederlandseJagersVereniging en de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland zijn te allen tijde gerechtigdtot het
organiserenvan veldwedstrijden.

5 . 4 De CJ kan, onverminderd het in deze instructie bepaalde,taken en bevoegdhedenonder

o

haar verantwoordelijkheid delegerenaan een subcommissie,met uitzondering van de
bevoegdheid om reglementenvast te stellen, de bevoegdheidom besluiten te nemen als
bedoeld in artikel 35, lid l6 tot en met lid 20, van de statutenvan de Koninklijke
NederlandseJagersVereniging en in artikel V.l3 van het Kynologisch Reglement van de
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, en de bevoegdheidbedoeld in 5.3.
FTC

5 . 5 Het FTC is belast met het namehsen onder eindverantwoordelijkheid van de CJ geven van
leiding aan het veldwedstrijdwezen in Nederland. Het FTC neemt daarbij de door de CJ
vastgesteldereglementenen de door de CJ gegevenrichtlijnen en aanwijzingen in acht.
CJP

5 . 6 De CJP is belast met het namensen onder eindverantwoordelijkheid van de CJ geven van
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RJC

5 . 7 De RJC heeft naastzijn in artikel 35 van de statutenvan de Koninklijke Nederlandse
JagersVereniging opgedragentaak binnen ORWEJA een suggererende,stimulerendeen
controlerende taak en heeft ten behoevevan een goedevennrlling van uitvoerende taken
tevens e-encoórdinerenderol ten opzichte van zijn achterban.
JWR

5 . 8 De JWR heeft n"ast zijn in het Kynologisch Reglementvan de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland opgedragentaak binnen ORWEJA een suggererende,
stimulerende en controlerendetaak en heeft ten behoevevan een goede vervulling van
uitvoerende taken tevens een coórdinerenderol ten opzichte van zijn achterban.
Vergaderingen

6 . 1 Het in deze instructie omtrent vergaderingenbepaaldeis van toepassingop de
vergaderingenvan de CJ en van de subcommissiesalsmedevan de JWR en de RIC, temij
het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheerop Kynologisch Gebied in Nederlanà
onderscheidenlijk de statutenvan de Koninklijke NederlandseJagersVereniging voor de
laatsteneen afivijkende regeling inhoudt.

6.2 Vergaderingenworden geleid door de voorzitter van het betreffendeorgrun en bij diens
ontstentenisdoor zijn plaatsvervanger.

6 . 3 Vergaderingen worden bijeengeroependoor de (ambtelijk) secretaris,en wel schriftelijk en

onder bijvoeging van de agend4 die in overleg met de voorzitter wordt opgesteld.Bij de
oproeping wordt vermeld door wie, op welke wijze en met inachtneming van welke termijn
punten aan de agendakunnen worden toegevoegd.

6.4 De oproeping wordt ten minste drie weken vóór de vergaderingverzonden,tenzij de

voorzitter in spoedeisendegevallen een kortere termijn, die echter ten minste één week
moet bedragen,noodzakelijk acht.

6 . 5 Indien in een vergadering onderwerpenaan de orde komen die niet op de in 6.3 bedoelde
agendawerden vermeld enlof de agendaniet binnen de in 6.4 bedoeldetermijn werd
verzonden, kan niettemin rechtsgeldigworden besloten,mits de vergaderingvoltallig is en
geen van de leden zich tegen besluiworming verzet.

6.6 De (ambtelijk) secretarisstelt van iedere vergaderingnotulen en een besluitenlijst op, die in
dezelfde of de eerstvolgendevergaderingworden vastgestelden ten blijke daarvandoor de
voorzitter en de secretarisworden ondertekend.De notulen en de besluitenlijst worden,
eventueel in ontwerp, binnen een maand na de vergaderingaan de leden toegezonden.

6.7 De agendaen de

sluipnlijst van eenCJ-vergadering
wordendoor de (ambtelijk)

secretarisvan de J teg\lijk met de verzending aan de leden ook toegezondenaan de

)r

/l
/l

Overeenkomst
ORWEIA / lnstructieOR

./L

JV

ll

Pagina7 van l0

(ambtelijk) secretarisvan de subcommissiesen van de bestuurlijke organen.

6 . 8 Iedere vervanging van leden van de CJ, van de subcommissiesen van de bestuurlijke
organenis uitgesloten.

6 . 9 De voorzitter van de CJ is bevoegd vergaderingenvan de subcommissiesen van de
bestuurlilke organen bij te wonen. Hlj kan zich door één der vice-voorzitters van de CJ
laten vervangen. Hij kan deelnemenaan de beraadslagingmaar neemt geen deel aan de
besluitvorming.
Besluitvorming

7 . 1 De CJ neemt binnen het kader van de aan haar gedelegeerdebevoegdhedenbesluiten:
(l)
(Z)
(3)

op eigen initiatief;
op voorstel van een of meer subcommissiesen/of bestuurlijke organen of van derden;
op voorstel van een of meer subcommissiesenlof bestuurlijke organen of van derden,
gehoord een of meer anderesubcommissiesen/of bestuurlijke organen.

7.2 Indien de CJ geheel overeenkomstigeen voorstel van de JWR een besluit neemt over een
zaak die geacht kan worden alle veldwedstrijd organiserendeverenigingen te gaan binden,
dan wordt artikel V.13 van het Kynologisch Reglementvan de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland geachtte ziin toegepast.

7.3 lndien de CJ geheel overeenkomstigeen voorstel van de RIC een besluit neemt over een
zaak die geacht kan worden alle Regio's en Aftlelingen te gaan binden, dan wordt artikel
35, lid l6 tot en met lid 20, van de statutenvan de Koninklijke NederlandseJagers
Vereniging geacht te zijn toegepast.

7.4 Het hierna omtrent de besluitvorming bepaaldeis van toepassingop de besluitvorming van
de CJ, van de subcommissiesalsmedevan de JV/R en de RIC, tenzij het Kynologisch
Reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
onderscheidenlijk de statutenvan de Koninklijke NederlandseJagersVereniging voor de
laatsten een afivijkende regeling inhoudt.

7 . 5 Besluitvorming vindt als regel in vergaderingplaats. Besluitvorming buiten vergadering is
zo nodig mogetijk ten aanzienvan andereonderwerpendan de benoeming of verkiezing en
het ontslag en de intrekking van de benoeming van personen. Van een buiten vergadering
genomen besluit wordt door de (ambtelijk) secretariseen relaasopgemaakt,dat voor de
eerstvolgende vergadering wordt geagendeerd.

7.6 Besluiten worden genomen met volstrekfe meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over
zaken beslist de voorzitter, bij staking van stemmenover personenbeslist het lot.

7 . 7 Alle stemmi
personen,één

mondelingtenzij de voorzitter of, bij eenstemmingover
igde schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming
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geschiedt bij gesloten,ongetekendestembriefies. Stemming bij acclamatie
is mogelijk
indien niemand der aanwezigestemgerechtigdenzich daartegenverzet.

7 . 8 In spoedeisendegevallen en in routine-aangelegenhedenkan de kerncommissie

besluiten
nemen' Deze besluiten worden vermeld op de agendavan de eerstvolgende
vergadering,
waar de kerncommissie verantwoording aflegt over de door haar g"nJrn"n
besluiten.

Beroep
8 . 1 Belanghebbendenkunnen tegen een besluit van een subcommissie
binnen dertig dagen
nadat zíj van dat besluit hebbenkunnen kennis nemen, schriftelijk
en gemotiveerd beroep
instellen bij de CJ- De CJ beslist zo spoedig mogelijk, maar in iéder geval
binnen zes
maanden,op het beroep en stelt belanghebbendenen de betreffendesubcommissie
schriftelijk en gemotiveerd van de beslissing in kennis. Afschrift van
de beslissing wordt
gezondenaan het Landelijk Bestuur van de Koninktijke Nederlandse
JagersVereiiging en
de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nedeiland.
Financién en verslaglegging

9 . 1 Jaarlijks voor een door de CJ vast te stellen datum zendendesubcommissies
en de

bestuurlijke organen een samenvattendverslag van hun activiteiten aan de
CJ en dienen zij
een deelrekening en -verantwoording o_verhet afgelopen kalenderjaaren een
deelbegroting
voor het komende kalenderjaarbij de CJ in.

9.2 De CJ is verantwoordelijk voor het financieel beleid en beheerbinnen ORWEJA
en stelt

daarvoor regels op- Zij draagt er zoveel mogelijk zorg voor, dat de uitgaven
ter zake van de
activiteiten van ORWEJA gedekt kunnen worden uitie inkomsten teizake
van die
activiteiten. Zij stelt tijdig voor ieder kalenderjaar,mede aan de hand
van de ingediende
deelbegrotingen,een begroting voor datiaar op en stelt zo spoedig
mogelijk na afloop van
het kalenderjaar,mede aan de hand van de deelrekeningenen -verantwoordingen,
een
rekening en verantwogrding op. De begroting en de rekining en verantwoording
worden
overgelegd aan de JWR en aan de RIC en_tergoedkeuring voorgelegd
aan het Landelijk
Bestuur van de Koninklijke NederlandseJagersVereniging en aan de
Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland.

9.3 Jaarlijks zendt de CJ een samenvattendverslag van haar activiteiten aan het Landelijk

Bestuur van de Koninklijke NederlandseJagersVereniging en aan de Raad
van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland.

t0

Slotbepalingen

l 0 . l Deze instructie kan worden aangehaaldals "Instructie ORWEJA" en treedt in
werking op I
april 1993. Eerder vastgesteldeinstructies komen met ingang van deze datum

III

Deze
de Koninklijke N

te vervallen.

in werkingop I april 1993.De door het LandelijkBestuurvan
e JagersVerenigingen de Raadvan Beheerop kynologisch
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Pagina9van l0

Gebiedin Nederlandgeslotenovereenkomst
betreffendeORWEJA van I november1972
komt met ingangvan eerstgenoemde
datumte vervallen.
IV

Dezeovereenkomstis gewijzigddoor besluitvanhet Landelijk Bestuurvan de Koninklijke
NederlandseJagersVerenigingd.d. OF'.O1..(.39.î... onderscheidenlijk
de Raadvan
Beheerop KynologischGebiedin Nederlandd.d.q.k:.,.:.5...-1.Íi.
en treedtin gewijzigde
vorrn in werkingoV l'Fgalr ]999.
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