HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Londerzeelse hondenschool
“Hondenvereniging De Heide”
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Het huishoudelijk reglement werd opgesteld en goedgekeurd door de raad van bestuur van de hondenschool en is een
aanvulling van de statuten.
Dit reglement dient door ieder lid, instructeur en andere verbondene aan de club gerespecteerd te worden, zoniet kan het
lidmaatschap geweigerd worden en de toegang tot de terreinen worden ontzegd. In gevallen waarin dit reglement niet
mocht voorzien of bij enig geschil betreffende de toepassing hiervan, beslist steeds de raad van bestuur.
Door zich aan te sluiten bij de vereniging verbindt elk lid ertoe zich te onderwerpen aan de reglementen van de club.
Gedurende zijn aansluiting, welke voor één jaar geldig is, zal elk lid zich onthouden van activiteiten die de club zou kunnen
schaden.
Het lidmaatschap bestrijkt 12 maanden en gaat in op de inschrijvingdatum van toetreding en eindigt door:
a) Opzegging door het lid en dit door het niet vereffenen van het lidmaatschap op de vervaldatum
b) Opzegging namens de vereniging. Deze kan alleen uitgesproken worden door de raad van beheer wanneer het lid in
strijd is met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging en deze bijgevolg op onredelijke wijze behandelt
of benadeelt.
Het lidgeld wordt bepaald op: voor het 1e lid, bij inschrijving 40 €, voor de 2e geleider met dezelfde hond + 25 €,
voor de 1e geleider met een tweede hond + 10 €, voor de 1e geleider met een derde hond: gratis, voor een steunend lid 20 €.
Het gezondheidsboekje (paspoort) zal bij de inschrijving en bij hernieuwing van het lidgeld, ter controle opgevraagd worden.
De hond dient ingeënt te zijn tegen de gebruikelijke hondenziekten en extra tegen kennelhoest.
Alvorens aan te sluiten bij de vereniging, kan men maximum één gratis proefles volgen.
De minimumleeftijd van de geleiders is 16 jaar. Elk lid dient in het bezit te zijn van zijn lidkaart en moet deze kunnen tonen
aan de lesgever of verantwoordelijke wanneer die er om vraagt bij controle.
Gelieve steeds tijdig aanwezig te zijn, dit liefst 15 minuten voor de aanvang van de training en uw hond voor elke les eerst
uit te laten op de plasweide. Bij het te laat komen, vraagt men toelating aan de instructeur alvorens het plein te betreden
teneinde de les niet te storen.
Elke geleider is steeds verantwoordelijk voor de hond onder zijn begeleiding.
Indien u uw hond in de auto achterlaat, hou dan rekening met de oplopende temperaturen in de wagen tijdens de
zomerperiode. Enkel begeleid mag uw hond de kantine betreden en steeds onder uw verantwoordelijkheid.
Honden dienen steeds te worden aangelijnd op de terreinen van de hondenschool, tenzij anders gevraagd door de lesgever.
Kinderen zijn niet toegelaten op het trainingsveld, per uitzondering met toelating van de lesgever.Tevens is het verboden te
spelen rond de pleinen tijdens de lessen.
Enkel aangesloten leden mogen de terreinen betreden, tenzij anders beslist door de lesgever.
Tijdens de les moeten de geleiders zich houden aan de instructies van de lesgever(s).
Elke geleider dient altijd een poepzakje bij te hebben om eventuele ongelukjes onmiddellijk op te ruimen en in de vuilbakken
te deponeren.
Als er problemen zijn met een instructeur wendt U dan tot een verantwoordelijke. Onvoorziene gevallen worden besproken
op de bestuursvergadering.
Roken, alcohol, eten en telefoneren (enkel beroepshalve) tijdens de les zijn verboden. Loopse teven of zieke honden zijn
niet toegelaten op de hondenschool. Wangedrag (slaan of stampen) tegenover de hond leidt tot uitsluiting. Elke hond mag
naar een hogere klas wanneer hij slaagt in de overgangstest die worden afgenomen door de hoofdinstructeur of zijn
aangestelde.
Het bestuur en de instructeurs bepalen de dagen en uren van de oefeningen.
Meningsverschillen tussen instructeurs onderling worden niet in het openbaar besproken, maar intern in samenspraak met
de hoofdinstructeur en het bestuur.
De hoofdinstructeur kan in overleg met de instructeurs, een geleider verplichten dat zijn hond een muilkorf draagt op de
clubterreinen.
De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid bij gebeurlijke ongevallen.
Bij het veranderen van club moet het lid in orde zijn tegenover onze vereniging, hij mag geen schulden meer hebben bij de
club en moet de eventuele bezittingen van de club terug overmaken in goede en propere staat aan de club. Elk lid verliest
zijn rechten op bezit van vereniging wanneer hij deze verlaat.
Deze reglementen zijn te allen tijde aanpasbaar door het bestuur.
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