HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Elke hond is toegelaten, rashond of niet,
behalve de Pitbull, de American Stafford en
afgeleiden dewelke verboden zijn in de
hondenschool.
2. Elke hond dient ingeënt te zijn. Het
inentingsboekje wordt de eerste les
meegebracht. De hond dient jaarlijks zijn
inentingen te krijgen tegen: Hepatitis,
hondenziekte, leptospirose, para-influenza
(virale
kennelhoest),
Bordetella
Bronchiseptica (bacteriële kennelhoest) en
parvovirosis.
3. De club, haar bestuurders en werknemers,
zijn niet aansprakelijk voor ongevallen en/of
kwetsuren toegebracht door honden. De
eigenaars van de honden zijn hiervoor
aansprakelijk en hebben bij inschrijving een
verzekering via de KKUSH afgesloten.
4. Het
bestuur
draagt
geen
enkele
verantwoordelijkheid voor de door leden
aangerichte schade.
5. De geleider die te laat komt in de les dient
eerst de instructeur om toelating te vragen
alvorens het terrein te betreden.
6. Slaan (zelfs met de leiband) of stampen op
de hond is ten strengste verboden. Iedere
hond-onvriendelijke handeling leidt tot
uitsluiting uit de les.
7. Tijdens de les is het verboden te roken.
8. Prikbanden en gentle-leaders zijn ten
strengste verboden.
9. De minimumleeftijd van de geleider is op 14
jaar vastgesteld. Tevens moet de geleider
zijn hond steeds meester blijven.
10. Loopse teven worden niet op het terrein of
in het clubhuis toegelaten.
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11. De geleider dient voor de les zijn hond zijn
behoeften te laten doen op het daarvoor
voorziene terrein alvorens het oefenterrein te
betreden.
12. Elke geleider moet poepzakjes bij zich hebben.
De uitwerpselen moeten door de geleider
onmiddellijk worden opgeruimd! De poepzakjes
moeten in de daartoe voorziene vuilbakken
gedeponeerd worden.
13. Iedere geleider voorziet zich van zijn eigen
apport en houdt deze de volledige les bij zich.
14. Er moet gewerkt worden met een voldoende
lange leiband (+- 120 cm)
15. Bevelen gegeven door de instructeur dienen
steeds opgevolgd te worden. Er is geen plaats
voor persoonlijke initiatieven. Als basis hiervoor
dient het programma van de KKUSH.
16. De instructeurs mogen bepaalde geleiders
weigeren in hun les (bijv. bij dronkenschap,
onverantwoorde correcties, brutaliteit, ...).
Indien een geleider of een hond de les stoort,
kan hij verplicht worden de les te verlaten.
17. Bij problemen kan men zich steeds wenden tot
het bestuur.
18. Indien het nodig geacht wordt door het Bestuur
aanpassingen te doen aan het reglement zal ieder
lid van de wijziging(en) verwittigd worden en
verplicht zijn deze te aanvaarden.
19. Zonder schriftelijke toestemming van het
Bestuur heeft geen enkel lid het recht in naam
van de club op te treden of verbintenissen aan te
gaan, ook al zijn die slechts principieel.
20. Het Bestuur zal in geval van ontbinding van de
club de bestemming van de bezittingen zelf
bepalen.
21. In geen enkel geval zullen er lidgelden
terugbetaald worden aan de leden welke hun
ontslag geven, uitgesloten worden of om welke
andere reden ook.

22. Het lidgeld wordt elk jaar opnieuw
vastgesteld door het Bestuur teneinde
het budget in evenwicht te houden.
Het lidgeld moet 14 dagen voor de
vervaldag hernieuwd worden.
23. Dronken leden worden zowel op het
oefenterrein als in het clubhuis
geweigerd.
24. Op
alle
eigendommen
van
de
hondenschool dienen de honden steeds
aangelijnd te zijn.
25. Het is ten strengste verboden buiten
de lesuren de terreinen te betreden
zowel door leden als niet-leden. Alle
verantwoordelijkheid wordt in dit
verband van de hand gewezen.
26. Een niet verzorgde hond wordt niet
toegelaten tot oefenterreinen en
clubhuis.
27. Het is ten strengste verboden
artikelen te verhandelen of te
verkopen die enig nadeel berokkenen
aan de hondenschool.
28. Alleen de wedstrijdspelers die het
voorbije jaar onder "De Trouwe HondZottegem" hebben gespeeld, mogen
deelnemen
aan
het
clubkampioenschap. (wedstrijdklassen)
29. Enkel op verplicht vertoon van de
lidkaart kan men de les bijwonen.
30. Het logo van de hondenschool mag door
geen enkel lid of niet-lid gebruikt
worden
zonder
schriftelijke
toestemming van het bestuur. Plagiaat
leidt tot gerechtelijke vervolging.
31. Alle lessen worden in het Nederlands
gegeven.

HET BESTUUR

LESINDELING
Woensdag en vrijdag

Voorzitter

Hemeryckx Hans
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O. Voorzitter

Broodcooren Tommy
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19h30–20h15

Puppyklas

(Wedstrijd) secretaris Cooman Etienne
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19h30–20h30

Jeugdklas

Bestuurslid

20h30–21h30

A-klas

HONDENSCHOOL

Denys Marc
09-3609972

B-klas
C-klas
Debutanten
Prog. 1
Prog. 2

Het bestuur hoopt U met dit boekje een beetje
wegwijs te maken in de werking van de club.
Indien U nog vragen of suggesties hebt, aarzel
dan niet om contact met ons op te nemen.
Blijf steeds Uzelf, kalm en bedaard, want op
deze basis zullen wij samen met U en Uw
viervoeter veel plezier beleven aan het
gehoorzaamheidsprogramma.

De Voorzitter,
Dhr. Hemeryckx Hans
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