Convenant
Kader richtlijn erkenning satsumadori

Op 21 Maart 2015 hebben ondergetekende partijen: Vechthoenderfokkersvereniging Nederland (VFV),
Speciaalclub Aziatische Vechtoenrassen (SAV) en Speciaalclub Optimum Avium (SOA) een overeenkomst
gesloten betreffende kader richtlijn erkenning Satsumadori.

Kader richtlijn:
Daar de Satsumadori in Japan beschermd cultureel erfgoed is (en daarmee uit respect naar Japan) is
gezamenlijk overeengekomen om de Satsumadori alleen in die kleurslagen die op dit moment in de
Japanse standaard zijn opgenomen ter erkenning te ondersteunen. Ter erkenning insturen van dieren
met europese kleuren wordt niet door ondergetekende partijen ondersteund.

Concreet betekent dat:
-

Fokkers van de Satsumadori kunnen zich bij alle drie ondergetekende clubs aanmelden.
Bij aanmelding van een nog niet erkende kleurslag bij een van de ondergetekende speciaalclubs
stelt men elkaar in kennis.
Standaardzaken worden afgehandeld door de Vechthoenderfokkersvereniging Nederland.
Speciaalclub Optimum Avium kan voor expertise worden ingeschakeld en wordt op de hoogte
gehouden.
Speciaalclub Aziatische Vechthoenrassen kan voor expertise worden ingeschakeld en wordt op
de hoogte gehouden.
Speciaalclub Aziatische Vechthoenrassen en Speciaalclub Optimum Avium kunnen leden wel
ondersteunen bij de weg naar erkenning, maar communicatie richting KLN geschied via de VFV.

Geschil:
In geval de partijen in de toekomst van mening verschillen omtrent de interpretatie of uitvoering van dit
convenant zullen zij trachten door middel van onderling overleg tot een regeling te komen. Voor het

geval zij hier niet in slagen zullen zij zich wenden tot de KLN teneinde te trachten de gerezen
geschilpunten door bemiddeling tot een oplossing te brengen

Slotbepaling:
De partijen verbinden zich deze overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk te zullen (laten)
ontbinden op grond van enigerlei tekortkoming in de nakoming daarvan. Nakoming zal steeds gevorderd
kunnen worden, al dan niet met schadevergoeding.

Aldus overeengekomen te Amersfoort op 21 Maart 2015 en in drievoud ondertekend.
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