
Reglement van orde.

Als onderdeel van ons koeienprojec! heeft de groepering van Mbelkhaoul dit reglement

opgesteld om deze activiteit te beheren.

I In geval van diefstal of verlies van het dier, is de eigenaar volledig aansprakelijk en htj gaat

er mee accoord het bedrag terug te betalen
2 Als het dier ziek is, moet de eigenaar dit aan het Comite van toezicht melden binnen 24 wx
na de constatering van de ziekte.
3 Als de ziekte van een dier gemeld is bij het Comite van toezicht binnen de vastgestelde

termijn moet zij de stappen ondememen voor de zorgvan het dier en hiervan de kosten

betalen..
4 Als het dier genezetis, moet de eigenaar een derde vanzorgbetalen, de groep neemt twee

derde voor haar rekening.
5 Als het dier overleden is aan de ziekte, zal de groep dit verlies op zich nemen

6 Aan het einde van de mestperiode, zal iedere boer díe zijnkoe niet wil verkopen een boete

van 500 CFA betalen per dag totdat hij betaalt.

7 Als de vertraging is te wijten is aan het niet kunnen verkopen van de koe, zal een boete van
200 CFA per dag moeten worden betaald
8 Iedere boer kiest zijn eigen koe, maar is hiervoor ook verantwoordelijk als het dier
agressiefis.
9 Als een dier is gestolen zal de Federatie de omstandigheden onderzoeken. Is de eigenaar

hiervoor schuldig dan moet hij het dier volledig vergoeden. Maar als de eigenaar niet
verantwoordelijk is, vergoedt de groep en de federatie het verlies
l0 De gevraagde totale financiering is drie miljoen CFA-fïank en de duur van één operatie
(microcrediet) is zes maanden. De rente bedraagt 7,5%o voor de gehele groep met de volgende

verdeling:
-De2l3 (150.000 CFA) gaattaar de groep om hun kapitaal te verhogen
- De ll3 (75.000 F) is voor de verantwoordelijke van het microcrediet en de uitvoering.

( als ik het goed begrepen heb gaat van de ll3 de helft naar de missiezusters en de andere helft
naar Cheikh Sene, die verantwoordelijk is voor de uitvoer van het project)


