Het huisreglement:
1.
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
2.
Elke hond die op het terrein en/of in het clublokaal komt, moet ingeënt zijn. Een
inentingsbewijs is vereist. Hierop wordt jaarlijks een controle gedaan op een datum
bepaald door het bestuur.
Verplichte inenting :
Parvo virus, Katteziekte
Ziekte van Carré, hondenziekte
Gewenst maar niet verplicht :
Rattenziekte en Kennelhoest
3.
Het clublokaal van “De Schalkse Hondenvrienden Alken” is gelegen aan de achterzijde
van de taverne “Concorde” met uitzicht op de pleinen.
De taverne, de speelzalen en de toiletten met de bijbehorende hal zijn niet
toegankelijk voor de honden, wel voor de leden.
Het clublokaal :
- Het clublokaal is toegankelijk voor iedereen met of zonder hond.
- Het bestuur heeft het recht de toegang tot het clublokaal te ontzeggen aan honden
en/of begeleiders die een niet aangepast gedrag vertonen.
- De begeleiders moeten er op toezien dat hun honden niet spelen in het clublokaal en
ten allen tijde onder toezicht blijven van de geleider.
4.
Zieke honden worden niet toegelaten op het terrein en/of in het clublokaal. Elke
instructeur - in samenspraak met een bestuurslid - heeft het recht een zieke hond de
toegang tot de terreinen en/of het clublokaal te verbieden. Dit voor het welzijn van de
vereniging.
5.
Loopse teven kunnen na de normale trainingsuren gebruik maken van de terreinen.
Loopse teven mogen echter niet in het clublokaal of meedoen met de normale
trainingen.
6.
De honden die deelnemen aan onze disciplines zijn niet verplicht een stamboom te
bezitten.
7.
Leden van andere clubs vergezeld van een hond mogen deelnemen aan trainingen mits
toestemming van de lesgevende instructeur en in samenspraak met het bestuur.
8.
Alleen de lesgevende instructeur heeft het zeggenschap tijdens zijn lessen op het terrein.
Hij promoot de regels en de werkwijze die door het bestuur en de instructeurs werden
bepaald.
9.
Honden worden niet gebrutaliseerd, noch door lesgevers en noch door geleiders!! De
lesgever of een bestuurslid heeft het recht de geleider die dit toch doet onmiddellijk van
het terrein te verwijzen.
10.
De honden dienen ten alle tijde aangelijnd te zijn (en te blijven) behalve als de
oefeningen het anders vragen.
11.
Het is verboden te roken tijdens de les.
12.
Personen die tekenen van dronkenschap vertonen, mogen niet actief noch passief
deelnemen aan de oefeningen.
13.
14.

15.

16.

17.

Iedere geleider moet over geschikt materiaal beschikken : leiband, halsband,
apporteervoorwerp en poepzakje.
Het gebruik van een prikband en teletac is verboden. Een uitzondering op dit punt kan
alleen als het bestuur dit toelaat in samenspraak met de lesgever en onder controle van
het bestuur.
Uitwerpselen van de hond worden door zijn geleider onmiddellijk opgeruimd en in de
voorziene vuilbak gedeponeerd. Laat uw hond zijn behoeften doen voor de aanvang van
de lessen. Houd ook de parking en de doorgangen proper. Er zijn uitlaatweiden voorzien.
Tijdens eenzelfde les mag de hond niet van geleider gewisseld worden. Slechts één
geleider mag werken met een hond tijdens dezelfde les, uitzonderingen kunnen
toegestaan worden door de lesgever.
Ouderdom van de hond om met de lessen te mogen beginnen : 3 maanden.

18.

19.
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De honden mogen beginnen in de puppy-klas nadat ze in regel zijn met de inentingen
(Art. 2). De overgang naar de A-klas wordt door de instructeurs beslist, de leeftijd voor
puppies bedraagt +/- 6 maanden.
De minimum leeftijd van een geleider is 12 jaar.
Afwijkingen (naar boven of beneden) kunnen door het bestuur toegestaan worden, een
vereiste is dat de geleider de hond meester blijft. Dit zal besproken worden door de
instructeurs in samenspraak met het bestuur en deze uitspraak zal beslissend zijn.
Bij vroegtijdig verlaten van de les past het dat de geleider de instructeur op de hoogte
stelt van zijn vroegtijdig vertrek.
De overgang van een klas naar een andere wordt beslist door de examinator en dit na het
afleggen van een proef. De begeleider wordt voorgedragen voor de overgangen door de
instructeur(s) van de betreffende klas.
Het wordt aangeraden, (doch met aandrang) om zowel in het clublokaal als op de
pleinen de kinderen onder toezicht te houden, we verwijzen hiervoor naar artikel 1.
De terreinen zijn, in samenspraak met het bestuur, beschikbaar voor de leden buiten de
trainingsuren. Het terrein moet echter in goede staat achter gelaten worden
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn ter inzage in het clublokaal en op
aanvraag te verkrijgen bij het secretariaat.
Klachten zijn alleen ontvankelijk bij de bestuursleden. Vragen aangaande de
vereniging zijn steeds welkom bij ons secretariaat.
Het is de instructeurs toegelaten te trainen in de klassen die zij verkiezen, dit mits
aanpassing aan de leeftijd en de conditie van de combinatie en in overleg met de actuele
instructeur.
Al de leden zijn verplicht om een familiale verzekering te bezitten.
Het bestuur kan een lid uit de vereniging verwijderen. Het bestuur is niet verplicht
verantwoording af te leggen voor dit ontslag

