Huishoudelijk Reglement
“De Gouden Jachthoorn“ v.z.w.
Inleiding:
•
•
•

•

Het huishoudelijk reglement tracht te voorzien in alle gevallen die niet geregeld worden door
de officiële en bekrachtigde statuten en geldt voor alle leden.
Alle gevallen, niet voorzien in de statuten noch in het huishoudelijk reglement, worden door de
raad van bestuur beslecht.
De leiding van de vereniging berust in handen van de raad van bestuur.
De voorzitter zit de raad van bestuur en algemene vergaderingen voor. Bij afwezigheid mag
zijn taak overgenomen worden door één van de aanwezige bestuursleden.
Leden:
De vereniging kent statutair 2 groepen van leden: toetredende en effectieve leden.
Toetredende leden hebben alleen rechten en verplichtingen die bepaald worden in het
huishoudelijk reglement.
Effectieve leden belichamen het hoogste gezagsorgaan van de vereniging.

Effectieve leden:
De algemene vergadering bestaat enkel uit effectieve leden en is het hoogste gezagsorgaan.
Het aantal effectieve leden is onbeperkt, maar moet minstens het aantal bestuursleden + 1
bedragen.
Alle bepalingen rond effectieve leden zijn beschreven in de statuten van de vereniging.

Toetredende leden:
Onze vereniging kent 2 soorten toetredende leden: steunende leden en actieve leden.

Steunende leden:
Steunende leden zijn leden die via hun lidmaatschap onze club wensen te steunen, dit aan
een zeer democratische prijs.
Een steunend lid kan genieten van:
·
Deelname aan alle club activiteiten.
·
Leden korting op al onze activiteiten met melding "leden".
·
Worden op de hoogte gesteld van de club activiteiten via e-mail.
Actieve leden:
Actieve leden zijn leden die iedere zondag graag wensen deel te nemen aan één of
meerdere trainingen.
Een actief lid kan genieten van:
·
Alles waar een steunend lid en bar lid van kunnen genieten.
·
+ deelname aan de zondagse trainingen
·
+ speciale kortingen met melding van "actieve leden" en/of "bar leden".
Bestuursleden:
Een bestuurslid is een effectief lid of een toetredend lid.
Alle bepalingen rond bestuursleden zijn beschreven in de statuten van de vereniging.

Ereleden:
Erelid is de titel, die de raad van bestuur kan toekennen aan personen die hun naam of faam
op uitzonderlijke wijze ten dienste stellen, of wegens bewezen diensten aan de vereniging.
Hun lidmaatschap wordt vrijgesteld van lidgeld en geldt voor het leven, verder kunnen ze zich
kandidaat stellen voor alle functies binnen de vereniging.

Bepalingen:
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

Om als lid toegelaten te worden binnen de vereniging, dient de desbetreffende persoon een aanvraag
tot lidmaatschap in te dienen. Deze aanvraag dient hij/zij te richten tot de secretaris. De secretaris
overhandigt de aanvrager het huishoudelijk reglement bij zijn aanvraag.
De secretaris zal de aanvraag voorleggen aan de raad van bestuur die een definitieve aanvaarding zal
uitspreken of verwerpen. Voor de verwerping is de raad van bestuur geen enkele uitleg tegenover de
aanvrager verschuldigd.
Communicatie tussen de raad van bestuur en de leden van de vereniging gebeurd in het clublokaal en/of
via het internet (email/website). Optioneel worden aankondigingen per correspondentie medegedeeld.
De infrastructuur en terreinen in eigendom of beheer van de vereniging zijn enkel toegankelijk voor
clubleden en tijdens de periodes dat een georganiseerde activiteit plaatsvindt georganiseerd en
goedgekeurd door de raad van bestuur.
Enkel actieve leden hebben recht op de zondagse begeleiding. Enkel zij mogen onder begeleiding het
clubterrein betreden.
De begeleiding gebeurd enkel op zondag voormiddag, dit tussen 9:30 tem 12:30.
Indien een lid zonder begeleiding gebruik maakt van de terreinen en eigendommen van de vereniging,
kan de vereniging onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor de betreder/initiatief
nemer zijn daden. De betreder/initiatief nemer is dan in eigen persoon volledig verantwoordelijk.
Iedere hond die het terrein betreed dient een officiële stamboom te bezitten van de KMSH of dient
conform retriever te zijn. Dit laatste zal bepaald worden door een bestuurslid aangeduid door de raad
van bestuur.
Iedere hond die het terrein betreed moet gevaccineerd zijn tegen: Ziekte van Carre, Hepatitis,
Leptospirose en Parvo. Als bewijs van deze vaccinaties zal een geldig dierengeneeskundig
inentingscertificaat gewenst worden.
Loopse teven zijn niet welkom. Noch op de training, noch in het clublokaal, noch bij deelname aan club
activiteiten.
Honden dienen steeds aan de leiband. Enkel wanneer een instructeur tijdens de les de opdracht geeft
om de leiband af te doen, is het toegestaan. Voor en na de les en tijdens iedere clubactiviteit is
aangelijnd verplicht.
Hondenpoep dient ten allen tijden opgeruimd te worden door de eigenaar/begeleider van de hond. De
eigenaar/begeleider dient de nodige middelen mee te brengen om deze opruiming mogelijk te maken
(poepzakjes).
Een (definitieve) schorsing van een niet-effectief lid is onderworpen aan een beslissing van de raad van
bestuur. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
Een (definitieve) schorsing van een effectief lid is onderworpen aan de regels vermeld in de statuten van
de vereniging onder art 3.6.
De bepalingen om effectief lid te worden van de vereniging, zijn bepaald onder art 3.3 van de statuten.
De contributie dient jaarlijks voor 30 januari op een door de Raad van Bestuur te bepalen wijze te
worden betaald. Dit bedrag kan door de raad van beheer gewijzigd worden indien deze dit nodig achten.
Bij vraag tot betaling zal de contributie vermeld worden.
Een lid dat de jaarlijkse contributie niet betaald voor 30 januari wordt als ontslagnemend beschouwd.
Een contributie wordt als ontvangen verklaart als de penningmeester in staat is deze correct te boeken
onder de naam van het lid.
Leden en zij die opgehouden hebben lid te zijn van de vereniging, kunnen nimmer aanspraak maken op
haar bezittingen.
De Raad van Bestuur is bevoegd tot het instellen van commissies of in samenwerking met andere
verenigingen te participeren in commissies. In deze commissies dient ten minste één lid van de raad van
beheer te zetelen.
Leden van eventuele commissies zijn verplicht om bij het beëindigen van hun functie alle onder hen
berustende verenigingsstukken gelijktijdig, doch uiterlijk binnen een termijn van twee weken, aan één
van de overblijvende of opvolgende leden van de raad van beheer of van de commissie over te dragen.
Niet leden hebben alleen toegang wanneer zij vergezeld zijn door een lid van de vereniging.
Geschorste leden hebben onder geen enkele voorwaarde toegang tot de infrastructuur en terreinen in
eigendom of beheer van de vereniging.
Elk clublid verbindt zich ertoe alle regels die door de raad van bestuur uitgevaardigd worden en kenbaar
gemaakt zijn binnen de gangbare kanalen van de vereniging, na te volgen en te respecteren.
De vereniging kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor de handelingen van
een lid die zich niet aan de afgesproken regels gehouden heeft.
De statuten van vzw “Training Club De Gouden Jachthoorn” liggen steeds ter inzage op het secretariaat.

