Aanvullingen, correcties op de reglementen:
Felikat Huishoudelijk Reglement 06-03-1996
HR reglement veranderingen n.a.v. ALV besluiten:
1) artikel 27 t/m artikel 31 gewijzigd ALV 27-04-2002
2) artikel 16.4 toegevoegd. ALV 24-04-2004
3) artikelen m.b.t. Rechtspraak: artikel 25.1, 26.4, 28.6, 31 toevoegingen of wijzigingen.
ALV 27-09-2008
-----------------Welzijnsreglement van Felikat april 1997
Veranderingen n.a.v. ALV besluiten:
1) Artikel 4.1. wordt gewijzigd
ALV 6-05-2000
2) artikel 2.3 en 2.4 worden gewijzigd
ALV 26-04-2003
3) artikel 4.1. wordt aangevuld
ALV 25-04-2009
----------------Kattenhuisvestigingsvignet:
wijzigingen (ALV 16-04-2005)
____________
ALV besluiten die nog niet zijn opgenomen in de reglementen:
ALV 2001 (gepubliceerd in FM nr. 1 2001 met de motivering):
Voormalige leden, die Felikat verlaten hebben, teneinde onder een zaak uit te komen die op
dat moment in behandeling was bij de Disciplinaire Commissie van Felikat, of tijdens een
catterysluiting verlaten hebben, de mogelijkheid te onthouden om:
-

Eigen – en zgn.: „uitzet-katten‟ in te schrijven voor door Felikat georganiseerde
tentoonstellingen;
Indirect, via de regeling: „uitzet-katten‟ alsnog Felikat-stambomen voor kittens van deze
katten te verkrijgen.
Indirect via de regeling: „ uitzet-katten‟ alsnog bemiddeling voor kittens van deze katten
door Felikat te verkrijgen.
Zich op Felikat Magazine of rasclubbladen te abonneren en daarin te adverteren.

Bovendien zal in al deze gevallen voortaan een brief uitgaan naar de besturen van alle bij de
Overleg-Platform (OP) aangesloten Nederlandse kattenverenigingen, teneinde deze te
informeren over voornemens van Felikat-leden om onder zaken uit te komen, die op dat moment
in behandeling zijn bij de Disciplinaire Commissie van Felikat, of Felikat hebben verlaten tijdens
een catterysluiting. Men kan bij een eventuele aanmelding, volledige inzage krijgen omtrent de
aard van onderhavige overtredingen.
---------------

ALV 25 april 2009 (zie bestuursbesluit FM4-2008 en notulen ALV FM4-2009)
Bestuursbesluit 1
Als een kat (ongeacht leeftijd, geslacht en ras) op een door Felikat georganiseerde
bijeenkomst (als bijvoorbeeld een Kittenmiddag, een Rasdag, een Internationale Show,
enz) problemen veroorzaakt (niet handelbaar is voor een dierenarts, steward,
keurmeester of eigenaar / exposant) dan wordt het betreffende dier uitgesloten van
verdere deelname aan de bijeenkomst, dit wordt mede gedeeld door een lid van het
hoofdbestuur of door een door het hoofdbestuur gemachtigde functionaris, en ontvangt
de betreffende exposant en / of eigenaar een schriftelijke mededeling van het
Hoofdbestuur hierover (een “gele kaart”).
Na afgifte van een “gele kaart” wordt hiervan melding gemaakt door het Hoofdbestuur
aan de vereniging waarvan de eigenaar /exposant lid is en aan Mundikat.
Als er met hetzelfde dier een tweede keer soortgelijke problemen zijn op een door
Felikat georganiseerde bijeenkomst, dan wordt het betreffende dier uitgesloten van
verdere deelname aan de bijeenkomst en ontvangt de betreffende exposant en / of
eigenaar een schriftelijke mededeling dat het betreffende dier niet meer wordt
toegelaten tot enige toekomstige bijeenkomst, georganiseerd door Felikat (een “rode
kaart”).
Bij een afgifte van een “rode kaart” wordt door het Hoofdbestuur hiervan ook melding
gemaakt aan de vereniging waarvan de eigenaar /exposant lid is en aan Mundikat.
De schriftelijke mededelingen worden aan de exposant / eigenaar verstrekt binnen een
week na het incident.
De exposant en / of eigenaar – indien lid van Felikat - kan tegen de beslissing tot het
geven van een “gele” of “rode” kaart in beroep gaan bij Felikat‟s Commissie van Beroep.
Bestuursbesluit 2
Als kat (ongeacht leeftijd, geslacht en ras) twee maal op een door Felikat
georganiseerde bijeenkomst (als bijvoorbeeld een Kittenmiddag, een Rasdag, een
Internationale Show, enz) en / of een op een door Mundikat georganiseerde bijeenkomst
een “gele kaart” (als beschreven en gedefinieerd in het “Bestuursbesluit 1” van 6
september 2008) of de equivalent van deze “gele kaart” uitgevaardigd door Mundikat,
heeft ontvangen zal de exposant en/of eigenaar van de kat een schriftelijke mededeling
van het Hoofdbetsuur ontvangen dat het betreffende dier niet meer wordt toegelaten tot
enige toekomstige bijeenkomst, georganiseerd door Felikat en of Mundikat (een “rode
kaart”). Dit schrijven zal tevens door Mundikat worden bevestigd.
De exposant en / of eigenaar – indien lid van Felikat - kan tegen de beslissing tot het
geven van een “rode” kaart in beroep gaan bij Felikat‟s Commissie van Beroep.
Bestuursbesluit 3
Als een kat (ongeacht leeftijd, geslacht en ras), welke eigendom is of geexposeerd wordt
door een Felikat lid, twee maal op een door Felikat georganiseerde bijeenkomst (als
bijvoorbeeld een Kittenmiddag, een Rasdag, een Internationale Show, enz) en / of een

op een door een Mundikat georganiseerde bijeenkomst een (equivalent van) “gele
kaart” en derhalve een “rode kaart” (als beschreven en gedefinieerd in het
“Bestuursbesluit 1” en “Bestuursbesluit 2” van 6 september 2008) heeft ontvangen zal
de exposant en/of eigenaar van de kat een schriftelijke mededeling ontvangen van het
Hoofdbestuur dat het betreffende dier niet meer wordt toegelaten tot enige toekomstige
bijeenkomst.
Zoals in Bestuursbesluit 2 van 6 september 2008 beschreven kan de exposant en / of
eigenaar – indien lid van Felikat - tegen de beslissing tot het geven van een “rode” kaart
in beroep gaan bij Felikat‟s Comissie van Beroep.

