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Leden

Iedereen in het bezit van een hond, zonder onderscheid in ras, stamboom of niet, kan aansluiten bij
de club.

Het bestuur behoudt het recht leden te weigeren, te schorsen of uit te sluiten. Een ontslagnemend,
geschorst of uitgesloten lid heeft geen enkel recht op welke terugbetaling hoe dan ook.

De minimum leeftijd van een geleider is 16 jaar. Jongere geleiders kunnen worden toegelaten indien
de combinatie goedgekeurd wordt door de betreffende instructeurs. Dit met een proefperiode van 1
maand. Hierbij dient wel steeds één ouder/verantwoordelijke aanwezig te zijn.

Elke hond dient bij aansluiting correct ingeënt te zijn, dit voor het welzijn van uw eigen hond zowel
als de andere honden. We raden u ook aan om uw hond te laten vaccineren tegen kennelhoest.

Elk lid heeft verplicht een verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid alle risico’s” en bevestigt dit bij
inschrijving. Elke geleider is steeds verantwoordelijk voor de hond onder zijn begeleiding en voor de
eventuele schade die zowel hijzelf of zijn hond aanricht. Dit artikel is van kracht zowel op het terrein,
als in de lokalen en op de parking, zowel voor, tijdens als na de les. Het bestuur kan niet aansprakelijk

gesteld worden voor ongevallen, beschadigingen of diefstallen. Het bestuur is niet verantwoordelijk
voor de door leden aangerichte schade aan derden. De ondertekende verklaring
(aansluitingsformulier) bij toetreding tot de vereniging is nog steeds van toepassing bij verlenging van
het lidmaatschap.

Ieder lid verklaart zich bij inschrijving akkoord met het huishoudelijke reglement.

Elk lid kan kennis nemen van de statuten van de vereniging.

Het lidmaatschap neemt een einde door:
• opzegging door het lid
• door niet betalen van het lidgeld 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 of de vereniging op onredelijke wijze zou behandelen en benadelen.

Het lidgeld wordt beschreven in een aparte bijlage en kan jaarlijks aangepast worden.

Door de betaling van het jaarlijks lidgeld worden de voorwaarden en bepalingen van de statuten en
het huishoudelijk reglement onderschreven.

Als aanvangsdatum van uw lidmaatschap telt de datum van uw definitieve betaling en verloopt 12
maand nadien.

Lessen
Personen die de overstap maken van een andere club, starten in de A-klas. Indien de instructeurs van
oordeel zijn dat de geleider voldoende kennis heeft van het beloningsgericht trainen en de hond
voldoende getraind is, kunnen zij beslissen de combinatie in een andere/hogere groep te plaatsen.
Combinaties die over een officieel brevet van de KKUSH beschikken, starten in de wedstrijdgroepen.

De lesdagen en lesuren worden vastgelegd door het bestuur en zullen medegedeeld worden aan de
leden. Deze kunnen in de loop van het jaar aangepast worden.

Van de geleiders die puppy- of basiscursus volgen, verwachten wij dat zij minstens 7 van de 10
praktijklessen aanwezig zijn.

Het is verboden gebruik te maken van prikbanden, kettingen, lijnen die volledig dichtslippen of
andere dwang-/correctiemiddelen. Andere hulpmiddelen zoals GentleLeader, U-lead, tuigje, …
worden enkel toegelaten na overleg van de instructeurs. Het gebruik van een muilkorf kan na overleg
door de instructeurs verplicht worden.

Het is verboden honden te slaan, te schoppen of een andere vorm van geweld te gebruiken.

De instructeur is gemachtigd een lid van het terrein te sturen bij wangedrag, bij mishandeling,
wanneer het lid een voortdurende bron van storing is of wanneer het gedrag van de hond niet
toelaatbaar is waardoor de veiligheid van andere honden/geleiders en instructeurs niet gewaarborgd
kan worden.

De instructeur mag een geleider verplichten om met een lange lijn te werken indien de hond
meermaals gaan lopen is tijdens een losse oefening.

Een geleider mag maar met 1 hond tegelijkertijd werken.

Iedere geleider laat zijn hond voor de les zijn behoefte doen. Hij ruimt de uitwerpselen op en
deponeert die op de daarvoor voorziene plaats. Laat voor u aan de lessen begint, uw hond in
plasweide om zijn behoefte te doen. Wanneer de geleider herhaaldelijk betrapt wordt op het niet
opruimen van de uitwerpselen van zijn hond, kan uitsluiting uit de club volgen. Iedere geleider zorgt
voor voldoende poepzakjes. Wanneer een hond toch zijn behoefte doet op het terrein, zal de
geleider een boete van 0,50 € betalen aan de club. Deze regel geldt niet voor honden in de
puppyklas.

Indien een hond geslaagd is voor een overgangsproef, maar na verloop van tijd niet meer voldoet
aan de norm die is opgelegd voor deze klas, kan de geleider verzocht worden om vanaf dat moment
tijdelijk terug in een lagere klas mee te trainen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn na een lange
afwezigheid.

Dronken geleiders worden niet toegelaten in de les.

Het is verboden te roken op de trainingsvelden.

Tijdens de lessen wordt geen gebruik gemaakt van gsm-toestellen, tenzij in noodgevallen.

De geleiders respecteren de beginuren van de lessen. Gelieve 5 minuten voor aanvang van de lessen
klaar te staan zodat we tijdig kunnen beginnen.

De overgang van klas wordt beslist op een instructeursvergadering, in overleg met alle instructeurs,
of via een overgangsproef. De overgangsproeven zijn vastgelegd door de instructeurs en zullen om
de twee maand afgenomen worden.

Algemeen
Het huishoudelijk reglement werd opgesteld en goedgekeurd door de raad van bestuur van
TOPDOGS vzw. Het is een aanvulling op de statuten van de vereniging. Ingeval van twijfel hebben de
statuten voorrang op het huishoudelijk reglement. In gevallen waarin dit reglement niet mocht
voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist steeds de raad van bestuur.

TOPDOGS vzw is aangesloten bij de KKUSH waarvan zij de algemene reglementering en bestaande
opleidingsprogramma’s volgt.

Loopse teven en honden met een besmettelijke ziekte worden niet toegelaten tot de terreinen en de
lokalen.

Het terrein is voor leden enkel toegankelijk tijdens de lesuren.

De honden worden toegelaten in de lokalen op voorwaarde dat zij geen algemene overlast bezorgen
aan de bezoekers.

Op het terrein zijn de honden verplicht aangelijnd, tenzij een instructeur U om het aflijnen verzoekt.
Buiten het terrein en in de lokalen dienen de honden ten allen tijde aangelijnd te zijn.

Bezoekers die bij andere KKUSH verenigingen aangesloten zijn en de
lessen wensen te volgen, kunnen deelnemen in een groep die bepaald
wordt in overleg met de instructeurs ter plaatse.

Bezoekers betalen € 1,5 per les. Een maand voor de nationale wedstrijd worden honden van andere
clubs die ingeschreven zijn voor de wedstrijd gratis toegelaten tot de lessen vanaf de brevetklas. Het
is ook voor de bezoekers verboden om gebruik te maken van prikbanden, kettingen, lijnen die
volledig dichtslippen of andere dwang- en correctiemiddelen.

Het trainingsveld is geen speeltuin voor kinderen. Het is ten allen tijde verboden te spelen op en met
de toestellen. Ouders blijven steeds verantwoordelijk voor hun kinderen.

Ieder lid, iedere instructeur en eenieder die op de een of andere manier met de hondenschool
verbonden is, dient dit huishoudelijk reglement na te leven.

Bij overtreding van één van bovenstaande regels kan u uitgesloten worden van de club.

Indien de raad van bestuur aanpassingen doet aan dit reglement, zal ieder lid daarvan op de hoogte
worden gebracht.

Klachten moeten steeds schriftelijk en aangetekend worden verzonden aan
secretariaat/maatschappelijke zetel van TOPDOGS vzw, p/a Kattestraat 82 te 9150 Kruibeke.
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