“GEDULD OVERWINT”
Vereniging ter opvoeding van honden

Huishoudelijk reglement
1 Het bestuur treedt af volgens onderstaand rooster:
1e jaar Voorzitter
2e jaar Secretaris + Bestuurslid Alg. zaken
3e jaar Penningmeester + Bestuurslid
Zij zijn terstond herkiesbaar.
Nieuwe bestuursleden moeten tenminste 1 jaar lid zijn van de vereniging ( in
uitzonderingsgevallen kan hiervan worden afgeweken) en zij moeten de leeftijd
van tenminste 21 jaar hebben.
Bij het ontstaan van één of meerdere tussentijdse vacatures wordt hierin
voorzien op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
Wie voor een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de
plaats van zijn/haar voorganger in.
2 Er wordt gewerkt met een trainerscollectief. Het trainerscollectief moet lid zijn van de
vereniging en zal geheel vrijwillig en kosteloos de werkzaamheden in het
belang van de vereniging verrichten.
Het trainerscollectief is verantwoordelijk voor de trainingen.
Het trainerscollectief is verantwoording schuldig aan het bestuur.
Het bestuur is bevoegd trainers/ hulptrainers te benoemen.
Het trainerscollectief bestaat uit de trainers die les geven.
3 De bevoegdheden, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van ieder der leden van het bestuur
worden met inachtneming van de bepalingen volgens de statuten en het huishoudelijk reglement nagekomen.
4 Ieder nieuw bestuurslid komt de afspraken en verplichtingen na die eerder in het
belang van de vereniging zijn genomen.
5 De statuten en het huishoudelijk reglement zijn voor alle leden tijdens de trainingen in het clubhuis ter
inzage. Het huishoudelijk reglement is tevens beschikbaar bij inschrijving via de website.
6 Iedere cursist is verplicht zich tijdens de trainingen aan de instructies van de trainers te houden.
7 De combinatie cursist(-en) - hond kan deelnemen aan een opvolgende cursus als men het examen van
de laatst doorlopen cursus heeft gehaald.
8 Per cursus wordt een bepaald bedrag in rekening gebracht.
Bestuursleden en trainers zijn vrij van contributie.
9 iedereen vanaf 12 jaar kan lid worden van de vereniging.
Leden tot 18 jaar hebben toestemming nodig van ouder(s)/verzorger(s).
Het bestuur is bevoegd aanmeldingen te weigeren.
Het bestuur is gehouden bij niet toelaten tot de vereniging op aanvraag de reden hiervan op te
geven.
10 Het bestuur heeft het recht een lid, na een officiële aanmaning, ( door toezending
van een aangetekende brief ) wegens wangedrag te royeren.
Een aldus geroyeerd lid kan nimmer meer lid worden van de vereniging.
11 Binnen 6 maanden na het eind van het verenigingsjaar zal het bestuur een
algemene ledenvergadering uitschrijven.
Op deze vergadering wordt er verslag gedaan door: secretaris, penningmeester,

de kascontrolecommissie.
Tijdens deze vergadering vindt ook de periodieke bestuursverkiezing plaats en
de kascontrolecommissie zal dan worden benoemd. De kascontrolecommissie
heeft alleen inzage in die stukken die betrekking hebben op het financieel
beleid van de vereniging. Leden van de kascontrolecommissie dienen ook lid te zijn van de vereniging op het
moment van de controle.
12 Het is de leden verboden om tijdens de trainingen of andere verenigingsactiviteiten in honden (-producten) te handelen.
Het slaan en schoppen van honden is uiteraard uit den boze. Verder is het verboden om met prik- of spijkerbanden
te trainen of aan examens deel te nemen.
Het is de leden in principe niet toegestaan om met loopse of zieke honden aan de trainingen of examens deel te
nemen, tenzij het bestuur daar toestemming voor geeft.
De periode voor de loopsheid is, onder normale omstandigheden, 3 weken niet aan de training deelnemen.
Uitwerpselen van uw hond op en rond het veld moeten direct door u opgeruimd worden en in de daarvoor
bestemde bakken worden gedeponeerd.
Op en rond het gehele trainingsveld moet de hond aan de lijn blijven. De hond mag alleen dan van de lijn af als een
oefening daar om vraagt.
Alle risico’s op en om het trainingsveld zijn en blijven voor de leden, en andere aanwezigen. De vereniging
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
13 Ieder lid van het bestuur die door welke omstandigheden dan ook ophoudt enige functie in het bestuur te
bekleden is verplicht alle stukken, goederen en andere eigendommen van de vereniging welke hij/zij in bezit heeft
af te dragen aan het bestuur.
Andere medewerkers zijn verplicht om bij het beëindigen van hun functie alle verenigingseigendommen aan het
bestuur af te dragen.
14 Ingezonden stukken die voor publicatie op de website worden aangeboden, dienen met de volledige naam te
zijn onderschreven. Zorg dat je bij gekopieerde stukken altijd een bronvermelding meldt. Het bestuur kan
weigeren om ingezonden stukken te plaatsen.
15 Ieder lid is verplicht alle regels en verplichtingen volgens de statuten en het huishoudelijk reglement na te
komen.
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