Hondenschool ARTEVELDE vzw
INWENDIG REGLEMENT (geldig vanaf 30/1/2017)
Artikel 01.
Dit inwendig reglement (verder afgekort als IR) is van toepassing voor ieder lid van
Hondenschool Artevelde. Dit IR hangt steeds ter inzage aan het informatiebord en staat op de
website van de club www.hsartevelde.com. Nieuwe leden zullen bij hun inschrijving een copij
krijgen van dit IR. Wijzigingen aan dit IR zullen kenbaar gemaakt worden via het informatiebord
of op de algemene ledenvergadering.
Dit IR werd goedgekeurd op de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 30 januari
2017 en vervangt alle voorgaande versies.
Artikel 02.

De geleider die te laat komt in de les meldt zich eerst bij de instructeur.

Artikel 03.
Een geleider mag met meerdere honden werken. Tijdens één en dezelfde les mag de
hond niet van geleider gewisseld worden.
Artikel 04.

Niet verzorgde honden worden niet toegelaten tot de lessen.

Artikel 05.
Iedere geleider moet lid zijn. Het lidmaatschap loopt over een volledig kalenderjaar.
Een maand voor het vervallen van het lidmaatschap zal het lid een brief of mail ontvangen met
het verzoek zijn lidgeld te betalen. Bij niet betaling, voor de in de brief aangegeven datum,
wordt het lid zonder verdere verwittiging geschrapt als lid van hondenschool Artevelde.
Artikel 06.
Loopse teven worden niet toegelaten op het terrein, met uitzondering van het
clubkampioenschap of een officiële wedstrijd. Loopse teven worden niet toegelaten op toelatingsof overgangsproeven.
Artikel 07.
Het lesrooster moet stipt geëerbiedigd worden.
Het geldige lesrooster hangt steeds aan het informatiebord en staat op de website van club..
Het lesrooster kan gewijzigd worden volgens noodwendigheden binnen de club. Wijzigingen aan
dit lesrooster zullen tijdig aan de leden meegedeeld worden via het informatiebord en/of
nieuwsbrief.
Artikel 08.
Elke vorm van geweld ( slaan, stampen, …) naar de hond toe is verboden. Bij inbreuk
heeft de instructeur het recht het lid te weren uit de les.
Artikel 09.
Het is niet toegelaten halsbanden met pinnen (prikbanden), anti-blafband of andere
marteltuigen te gebruiken op de club. Ook het gebruik van metalen slipkettingen is verboden.
Het gebruik van harnassen is toegestaan, ook tijdens de overgangsproeven. Het gebruik van een
gentle leader is in bepaalde gevallen toegestaan en na overleg met de instructeur.
Artikel 10.
Roken en alcoholgebruik tijdens de les is verboden. Leden onder invloed van alcohol
en drugs kunnen uit de les geweerd worden.
Artikel 11.

Iedereen volgt de les zoals die door de instructeurs gegeven wordt.

Artikel 12.

Individuele problemen kunnen met de instructeurs besproken worden, na de les.

Artikel 13.
Ieder lid zal ten alle tijden, op het terrein en in de kantine alsook op wedstrijden,
beleefd en tactvol blijven tegenover de instructeurs, bestuursleden en andere personen.
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Artikel 14.
De minimum leeftijd van de geleider moet 14 jaar zijn. Uitzonderingen kunnen
toegestaan worden na beraad door de Raad van Bestuur en de instructeurs. Voornaamste vereiste
is echter dat de geleider zijn hond de baas blijft. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan de
instructeur dit melden aan de Raad van Bestuur of aan de hoofdinstructeur, welke dan gepast zal
ingrijpen.
Artikel 15.
Honden worden toegelaten tot de trainingen op voorwaarde dat ze in regel zijn met
hun identificatie, inentingen en ingeschreven zijn. De inentingen moeten jaarlijks herhaald
worden. De inenting moet ook een vaccin tegen kennelhoest bevatten. Gedurende de maand
september zullen de inentingsboekjes ter controle opgevraagd worden. Honden welke niet in orde
zijn met de inentingen zullen niet langer toegelaten worden tot de les.
Artikel 16.
Honden zijn toegelaten in de kantine, maar dan wel aangelijnd. Buiten de terreinen
waar getraind wordt en de parking, moet de hond eveneens aangelijnd zijn, tenzij de instructeur
dit anders heeft gezegd. Honden mogen loslopen op de plasweide maar we raden geleiders aan
waakzaam te blijven tov andere honden.
Artikel 17.
GEHOORZAAMHEID.
Toelatingsvoorwaarden, indeling der klassen, toewijzing van geleiders aan deze klasses,
overgangsmodaliteiten.
1. Hond moet minstens 3 maanden zijn.
2. Binnen de gehoorzaamheid onderscheiden we volgende klasses :
- Niet-wedstijdklasses : Puppy-klasse, A-klasse, B-klasse en C-klasse.
- Wedstrijdklasses: debutantenprogramma, programma 1 en programma 2.
3. Als algemene regel geldt dat het de combinatie geleider-hond is, welke wordt ingedeeld in
een bepaalde klasse. Indien éénzelfde hond getraind wordt door 2 geleiders, dan zullen
deze elk apart moeten slagen in de overgangsproef om over te gaan naar een hogere nietwedstrijdklasse.
4. Jonge honden, tot de leeftijd van 6 maanden worden ingedeeld in de Puppy-klasse.
5. Honden ouder dan 6 maanden welke hun officieel brevet of Artevelde overgangsproef
naar de B- of C-klasse nog niet behaalden worden ingedeeld in de A-klasse.
6. Honden welke hun officieel brevet hebben behaald of slaagden in de overgangsproef
worden ingedeeld in de klasse waar ze in thuishoren. Het werkboekje of het puntenblad
van de overgangsproef zal hierbij moeten voorgelegd worden ter bewijs.
7. Overgang van een niet-wedstrijdklasse naar een hogere niet-wedstrijd klasse kan enkel
door deelname aan een overgangsproef en het behalen van voldoende punten op deze
overgangsproef. Dit wil zeggen de helft van de punten op alle oefeningen en 60% op het
totaal. Er wordt maandelijks een overgangsproef georganiseerd. Er is één herkansing
toegestaan. Iedere geleider kan zoveel hij/zij wil deelnemen aan een overgangsproef. De
beslissing van de keurder(s) op deze overgangsproef is bindend!
Om deel te kunnen nemen aan een overgangsproef moet men minstens vier lessen
gevolgd hebben in de klasse A (om over te gaan naar de B-klasse) of respectievelijk Bklasse (om over te gaan naar de C-klasse). Uitzonderingen kunnen worden toegestaan
door de Raad van Bestuur.
Het gebruik van voedsel bij de oefeningen van de overgangsproef is niet toegelaten. Het
doen alsof men voedsel gebruikt zal bestraft worden met een puntenaftrek van 2 punten
per oefening.
De proeven die moeten afgelegd op deze overgangsproef staan op de website of kunnen
op verzoek bekomen worden.
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8. Overgang van de C-klasse naar het debutantenprogramma kan enkel mits het behalen van
het officieel brevet gehoorzaamheid uitgereikt door Sectie 4B van de KUSH op een
officiële wedstrijd.
9. Overgang van het debutantenprogramma naar programma 1 kan van zodra de geleider
voldoet aan:
- 5 keer of meer 85 op 100 punten heeft behaald op een officiële wedstrijd.
10. Overgang van programma 1 naar programma 2 kan van zodra de geleider voldoet aan:
- 5 keer of meer 90 op 100 punten heeft behaald op een officiële wedstrijd.
11. Een hond die langer dan twee opeenvolgende maanden afwezig is, in de B- of C- klasse,
wordt teruggeplaatst in een lagere klasse en moet in deze klasse minstens aan twee
trainingen deelnemen. Hierna kan de instructeur beslissen de geleider terug te laten keren
naar de hogere klasse.
12. In speciale gevallen kunnen uitzonderingen toegestaan worden op bovenvermelde punten
in dit artikel 17. De beslissing hierover ligt in handen van de hoofdinstructeur na overleg
met de betrokken persoon en instructeurs.
Artikel 18.
AGILITY.
Toelatingsvoorwaarden, Indeling der groepen, toewijzing van geleiders aan deze groepen,
overgangsmodaliteiten.
1. Hond moet minstens één jaar oud zijn.
2. Toelatingsvoorwaarden voor leden welke reeds meetrainen in gehoorzaamheid.
Geslaagd zijn in de overgangsproef naar de C-klasse ofwel hebben deelgenomen aan de
overgangsproef naar de C-klasse maar niet geslaagd door een onvoldoende op de
apporteeroefening en een voldoende op alle andere oefeningen.
3. Binnen de agility onderscheiden we 3 groepen nl een startersgroep, beginnersgroep en de
groep gevorderden.
4. Als algemene regel geldt dat het de combinatie geleider-hond is, welke wordt ingedeeld in
een bepaalde groep. Indien éénzelfde hond getraind wordt door 2 geleiders, dan zullen
deze elk apart moeten slagen in de overgangsproef om over te gaan naar de
beginnersgroep of groep gevorderden.
5. Nieuwe combinaties geleider-hond worden toegelaten tot de startersgroep na het slagen
in de toelatingsproef. Dit wil zeggen de helft van de punten op alle oefeningen en 60% op
het totaal. Deze toelatingsproef wordt regelmatig georganiseerd.
6. Honden welke hun officieel brevet agility behaalden zullen toch moeten deelnemen en
slagen in de toelatingsproef vooraleer deze kunnen starten in de startersgroep.
7. Overgang naar de beginnersgroep of de groep gevorderden kan enkel door deelname aan
een overgangsproef en het behalen van voldoende punten op deze overgangsproef. Dit wil
zeggen de helft van de punten op alle oefeningen en 60% op het totaal. Regelmatig wordt
er een overgangsproef georganiseerd. Er zijn geen herkansingen toegestaan. Iedere
geleider kan zoveel hij/zij wil deelnemen aan een overgangsproef. De beslissing van de
keurder(s) op deze overgangsproef is bindend ! De proeven die moeten afgelegd op deze
overgangsproef staan vermeld in een apart document. Een kopij van dit document kan
bekomen worden bij de instructeur.
8. In speciale gevallen kunnen uitzonderingen toegestaan worden op bovenvermelde punten
in dit artikel 18. De beslissing hierover ligt in handen van de hoofdinstructeur na overleg
met de betrokken persoon en instructeurs.
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Artikel 19.
Gasttrainingen worden toegestaan, maximaal 10 maal per jaar en bij betaling1,50€ per
training, indien de persoon lid is van een andere hondenschool aangesloten bij KKUSH. De
betaling moet voor de start van de training gebeuren waarbij het niet-lid een bon voor een
gasttraining zal ontvangen welke bij de start van de training moet afgegeven worden aan de
betrokken instructeur. Alle niet-leden welke deelnemen aan de training zijn NIET verzekerd.
Artikel 20.
Uitwerpselen van de hond worden door de geleider onmiddellijk opgeruimd en dit
door middel van de schoppen welke voorzien op onze terreinen. Deze moeten na gebruik
teruggeplaatst worden op de daarvoor voorziene plaatsen. “Terreinbevuiling” wordt beboet met
0,5 € die spontaan moet betaald worden aan de instructeur.
Artikel 21.
Betaalde lidgelden, gegeven goederen of diensten ten bate van de club kunnen nooit
teruggevraagd of vergoed worden, tenzij de Raad van Bestuur dit anders beslist.
Artikel 22.
Iedere ingeschreven combinatie geleider/hond heeft een aanwezigheidskaart die bij
elke training door de geleider dient afgegeven te worden aan de instructeur alvorens de training
aan te vatten. Aan de hand van deze kaart kunnen de aanwezigheden bijgehouden worden. De
geldigheid van deze aanwezigheidkaart vervalt als het lidmaatschap vervalt. Bij hernieuwing van
het lidmaatschap zal een nieuwe aanwezigheidskaart uitgeschreven worden. Een nieuw lid krijgt
zijn aanwezigheidskaart bij inschrijving.
Artikel 23.
Betreden van de terreinen en gebruik van de toestellen mag enkel tijdens de lesuren en
onder toezicht van of met begeleiding van onze instructeurs.
Uitzonderingen kunnen worden toegestaan door de Raad van Bestuur.
Instructeurs mogen ook buiten de trainingsuren de terreinen gebruiken.
Het B-terrein staat, indien vrij na het tweede lesuur in de gehoorzaamheid, open als speelterrein
voor de kinderen dit steeds onder het waakzame oog van de begeleiders van deze kinderen.
Artikel 24.
Leden welke 5, 10, 15, 20, 25, … lid zijn, zullen op de jaarlijkse statutaire
ledenvergadering gehuldigd worden voor hun trouw lidmaatschap.
Artikel 25.
Alle ingeschreven leden welke deelnemen aan trainingen, werkdagen en wedstrijden
zijn verzekerd. Deze verzekering is tweeledig nl een burgerrechtelijke
aansprakelijkheidsverzekering en een individuele verzekering tegen lichamelijke ongevallen.
Details betreffende deze verzekering kunnen bekomen worden bij de Raad van Bestuur. Voor
schadegevallen in het dagdagelijkse leven raden we onze leden aan een familiale verzekering te
nemen.
Artikel 26.
De Raad van Bestuur is niet verantwoordelijk voor, de door leden of aan leden
gerelateerde personen, aangerichte schade aan derden.
Artikel 27.
Jaarlijks gaat op 1 november het clubkampioenschap door. Alle ingeschreven leden
kunnen hier aan deelnemen. Leden welke in een wedstrijdklasse trainen kunnen enkel
clubkampioen worden indien ze hun wedstrijden spelen onder Hondenschool Artevelde en
minstens 3 maanden lid zijn.
Artikel 28.
Overtredingen tegen de artikelen opgenomen in dit IR kunnen enkel door de Raad van
Bestuur van hondenschool Artevelde beteugeld worden. De beteugeling kan een verwittiging
zijn, een schorsing voor een bepaalde periode bij herhaling en/of zware overtreding leiden de
uitsluiting tot de club. De overtreder zal steeds de kans krijgen zich te verdedigen ten overstaande
van de Raad van Bestuur.
====================== EINDE INWENDIG REGLEMENT =====================
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