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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Voor een goede verstandhouding vragen wij aan onze leden om de volgende afspraken te 

respecteren:  

Hondenschool Action4dogs is een actieve hondenschool. Elke hond (ongeacht ras en leeftijd) kan 

deelnemen aan één of meer van onze 3 disciplines:  

 Socialisatie: Hoe geven wij onze hond de goede basis voor een stabiel hondenleven? 

 Gehoorzaamheid: Hoe leren wij onze hond gehoorzamen in verschillende situaties?  

 Agility: Actief sporten met je hond 

 Hoopers: Actief sturen van je hond 

 

A.LIDGELDEN 

1. Door toetreding tot de vereniging aanvaardt elk lid, zonder beperking, de statuten en het 

huishoudelijk reglement  van de vereniging.  

2. Elk lid zal het vooropgestelde lidgeld betalen bij inschrijving en verlenging van het lidmaatschap.  

3. Het lidgeld bedraagt € 65/lid en € 35/bijkomend lid per jaar. Het lidgeld wordt per lid betaald 

waardoor iedereen in de mogelijkheid is om met meerdere honden te trainen. Het lidgeld bestrijkt 

altijd 12 maanden en gaat in op de datum van inschrijving en neemt een einde door:  

 Opzegging door het lid 

 Door het niet vereffenen van het lidmaatschap op de vervaldatum 

 Door opzegging namens de vereniging. Dit kan alleen worden uitgesproken door de raad van 

beheer wanneer het lid handelingen stelt in strijd met de statuten en het huishoudelijk 

reglement. 

4. De vereniging telt werkende en niet-werkende leden. Een werkend lid is een geleider die het 

volledige lidmaatschap heeft. Een niet-werkend lid is een persoon die sympathie heeft voor de 

vereniging maar niet deelneemt aan de lessen. Zij vallen met hun lidmaatschap ook onder de 

voorwaarden en bepalingen van de verzekering.  

5. Elk lid is verplicht zich aan te sluiten bij een familiale verzekering ‘alle risico’s’ en dient dit bij 

inschrijving voor te leggen. 

6. De activiteiten worden georganiseerd zonder winstbejag.  

B.LEDEN 

1. Elk lid dient zich waardig te gedragen en het belang van de vereniging voorop te stellen. Hij/zij zal 

handelen in sportieve geest en in goede verstandhouding omgaan met andere leden.  

2. Het bestuur aanvaard geen enkele vorm van geweld, noch op de oefenterreinen noch daarbuiten.  
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3. Het bestuur houdt het recht leden te weigeren, te schorsen of uit te sluiten op basis van het niet 

naleven van het huishoudelijk reglement. 

4. Een ontslagnemend, geschorst of uitgesloten lid heeft geen recht op terugbetaling van het lidgeld.  

5. De leden laten hun hond(en) jaarlijks inenten tegen hondenziekte, kattenziekte en kennelhoest. 

Het bewijs van inenting door de dierenarts moet je voorleggen bij inschrijving of ten allen tijde 

wanneer dit gevraagd wordt. Wij vragen eveneens de honden te beschermen tegen parasieten zoals 

vlooien, teken en wormen.  

6. Elk lid moet steeds in het bezit zijn van zijn/haar lidkaart. Deze moet op vraag steeds kunnen 

getoond worden.  

7. Beschouw je hond als een goede vriend en niet als uitlaatklep voor je frustraties.  

8. Opmerkingen en nieuwe ideeën mogen worden meegedeeld aan het bestuur en worden in een 

volgende bestuursvergadering behandeld.  

9. Wijzigingen of aanvullingen bij dit reglement kunnen enkel worden gemaakt in een algemene 

ledenvergadering met ten minste 2/3e van de uitgebrachte stemmen. In gevallen waarin dit 

reglement niet voorziet of bij enig verschil beslist de algemene ledenvergadering. In dringende 

gevallen de raad van bestuur.  

C.OEFENTERREIN 

1. De oefenterreinen zijn gelegen te Ruisbroek, Gansbroekstraat 123A.  

2. De lesdagen en lesuren worden vastgelegd door het bestuur en zullen meegedeeld worden bij 

inschrijving en via de website. Op feestdagen is er géén les.  

3. Gedurende de lesuren is het terrein voorbehouden voor de instructeurs en de geleiders met hond 

die de lessen bijwonen.  

4. De leden verzamelen 5 minuten voor de les aan de ingang van het betreffende terrein.  

5. Laatkomers (max.5 min.) vragen eerst toelating aan de lesgevende instructeur alvorens het terrein 

te betreden.  

6. De lessen eindigen op aanwijzing van de instructeur.  

7. De instructeur is gemachtigd een lid van het terrein te sturen bij wangedrag, bij mishandeling of 

wanneer het lid een bron van verstoring is.  

8. Prikhalsbanden, stroombanden, slipkettingen of enig ander foltermateriaal zijn steeds verboden.  

9. Elke geleider die zijn hond brutaal behandelt, zal gevraagd worden de les te verlaten.  

10. Loopse teven zijn niet toegelaten op het domein van de club. (terreinen, parking en kantine) 
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11. Onverzorgde honden en honden die drager zijn van besmettelijke ziekten zullen de toegang tot 

het domein ontzegd worden.  

12. De honden zijn steeds aangelijnd bij het betreden van het clubdomein behalve wanneer de 

lesgever dit anders wenst tijdens de les.  

13. Wanneer de hond zijn/haar behoefte doet in de kantine, op het terrein, op de parking of op de 

wegen rond en naar het terrein moet de geleider de uitwerpselen opruimen en in de daartoe 

voorziene vuilbak deponeren.  

14. Roken en GSM-gebruik tijdens de les door de leden is verboden. Er geldt ook een rookverbod in 

de binnenruimtes van de hondenschool.  

15. Alleen oefenen tijdens de lessen is onvoldoende. Wij adviseren ook thuis te oefenen met je hond 

volgens de richtlijnen die de instructeurs geven.  

16. Gedurende de trainingen moeten de honden aangemoedigd en beloond worden. Elke geleider 

mag zijn/haar hond belonen op de manier die hij zelf de beste vindt zolang je niemand hindert en in 

samenspraak met de instructeur. Wij werken wel met de clicker.  

17. Indien een hond niet onder controle blijft bij een niet-aangelijnde oefening en gaat rondlopen op 

het terrein, geven wij de geleider de raad de hond gedurende de volgende lessen (min. 3 weken) 

aangelijnd te trainen met behulp van een lange leiband.  

18. De geleiders mogen op elk ogenblik vragen aan de instructeur of zij de les mogen verlaten.  

19. Voor vragen of moeilijk oplosbare problemen kan de geleider zich na de les persoonlijk wenden 

tot de klasverantwoordelijke.  

20. Maak het de instructeurs niet onmogelijk lastig. Zij doen dit werk volledig belangeloos en zuiver 

uit liefde voor de hond. Een goed opgevoede hond is voor mens en omgeving een plezier.  

21. De voorwaarden tot het starten met agility worden vastgelegd door de instructeurs agility.  

22. De minimum leeftijd van een geleider is 12 jaar. Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt in 

onderling overleg en afspraak met de instructeur en/of bestuur.  

23. Betreden van de terreinen zonder begeleiding of toelating van een instructeur is niet toegelaten.  

24. Er wordt op de terreinen enkel les gegeven door de bevoegde instructeurs en personen die de 

toestemming krijgen van de voorzitter of ondervoorzitter.  

D. CLUBDOMEIN 

1. De openingsuren worden vastgelegd door het bestuur. Op weekdagen zal de kantine sluiten om 

23.00u. In het weekend sluit de kantine om 13.00u.  

2. Auto’s worden geparkeerd op de daartoe voorziene parking.  
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3. Ongevallen en/of beschadigingen aan auto’s e.d. op de parking vallen niet onder de 

verantwoordelijkheid van de club.  

4. Ongevallen en/of beschadigingen op de speeltuigen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van 

de club.  

5. Beschadigingen door leden, bezoekers of honden aan zowel personen, honden of materiaal zullen 

aanleiding geven tot schadevergoeding te voldoen door de veroorzaker of diens eigenaar. Een ‘sorry’ 

is sportief maar neem je verantwoordelijkheid op. 

E. CLUBLOKAAL, -KANTINE  

1. Alle honden zijn welkom in de kantine indien ze aangelijnd zijn en zich rustig en kalm gedragen.  

2. Kinderen worden niet zonder toezicht achtergelaten op de terreinen van de club, ouders blijven 

steeds verantwoordelijk.  

3. Alle consumpties worden zelf afgehaald en meteen betaald.  

4. Het leeggoed wordt ook steeds weer naar de toog gebracht.  

5. Wij verzoeken de leden uitdrukkelijk om de sanitaire installaties netjes te houden.  

6. Instructeurs hebben bij storend gedrag van de hond het recht om aan de cursist te vragen om de 

hond uit de kantine te verwijderen.  

7. Daar wij de hondensport wel degelijk als sport beschouwen, is het verboden om in de kantine te 

roken.  

 

 

 

 

 

 


