Code van Fatsoen
Binnen een rasvereniging van rashonden is het niet alleen zaak goed voor de honden te zorgen. We
zullen ook voor elkaar en voor de leden moeten zorgen. En daarbij zullen tenminste elementaire
fatsoensnormen in acht genomen moeten worden.
De CockerSpanielClub stelt zich op het standpunt dat binnen een vereniging vertrouwen en
goede bedoelingen de boventoon moeten voeren. Om het ras te behouden en verbeteren zullen de
leden elkaar in hun waarde moeten laten en onderling gesprekken moeten aangaan. Daarbij staat
eerlijkheid voorop.
Met name fokkers met goede bedoelingen en hart voor het ras, zijn er niet op uit fouten in te
fokken, maar stellen juist alles in het werk om de gezondheid van hun fokdieren en van door hen
gefokte pups te handhaven en te verbeteren.
Indien er desondanks een hond of een pup is die een aandoening heeft, dan stelt de
CockerSpanielClub voor dat hier in alle fatsoen en rust over gesproken moet worden. Juist om
het ras te verbeteren, zoals onze Statuten dit voorschrijven.

Als lid van de CockerSpanielClub:
♦

Beloof ik dat ik geen ongefundeerde uitspraken doe over honden van (andere) leden of
fokkers, ook niet over leden en fokkers van andere rasverenigingen

♦

Beloof ik mij te onthouden van roddel en achterklap en probeer ik mij fatsoenlijk te
gedragen naar (andere) leden en hun honden

♦

Beloof ik andere leden in hun waarde te laten en problemen met elkaar uit te praten. Ik ga
er daarbij van uit dat zij het, net als ik, goed voorhebben met ons ras en dit willen
verbeteren en in stand houden

♦

Beloof ik mij bekende informatie met naam en toenaam, NHSB nummer en naam van de
ouderdieren en de ernst van de aandoening door te geven aan het bestuur en/of de
fokkerscommissie van de CockerSpanielClub, waar de informatie vertrouwelijk wordt
behandeld

♦

Ben ik bereid mijn bijdrage te leveren aan het in stand houden en verbeteren van het ras.
Dat doe ik vooral op het gebied van gezondheid en het voorkomen van overtyperingen. Ik
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zal ook kritisch naar mijn eigen fokdieren/honden kijken en eventuele problemen kenbaar
maken bij mijn rasvereniging
♦

Beloof ik door mij gevonden algemene informatie over het ras, ook uit andere landen, door
te geven aan het bestuur en/of de fokkerscommissie van de vereniging, waar de informatie
vertrouwelijk wordt behandeld, en verder uitgezocht gaat worden

♦

Wil ik voor zover in mijn mogelijkheden ligt bijdragen het verbeteren van de gezondheid
van ons ras, dat we met de CockerSpanielClub zoveel mogelijk proberen te vrijwaren van
erfelijke aandoeningen.
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