Huishoudelijk reglement kringgroep Lelystad e.o.
1.

Doel

De doelstelling, genoemd in de VDH-statuten, Huishoudelijk reglement en het Kringgroep Reglement
verwezenlijken.

2.

Lidmaatschap

Aanvullend op artikel 5, VDH-statuten en artikel 2 Kringgroep Reglement, gelden de volgende
artikelen:

2.1




2.2








Aspirant lid
W.A.-verzekering is verplicht indien men aan de training deelneemt.
Is hij/zij eerder van een VDH-kringgroep lid geweest of nog lid dan, zal eerst bij de
betreffende kringgroep inlichtingen worden ingewonnen. Blijft het antwoord langer uit dan
vier weken, dan zal dit beschouwd worden als geen bezwaar.
De duur van een aspirant-lidmaatschap is voor minimaal drie maanden bij inschrijving moet
er €37,50 euro worden voldaan.

Gewoon lid
Overgang van aspirant lid naar gewoon lid is mogelijk na minstens 3 maanden binnen
de vereniging gefunctioneerd te hebben.
Blijkt na 3 tot 6 maanden training dat de hond of de instelling van de geleider niet geschikt is,
kan na een gesprek tussen bestuur en instructeur de geleider van training uitgesloten worden.
Jeugdlid is hij/zij jonger dan 18 jaar. De contributie is gelijk aan de helft van de contributie
van een gewoon lid.
Leden kunnen zijn; trainende leden, niet-trainende leden, gezinsleden, jeugdleden, ereleden
en aspirant- leden. Is men bij aanvang van het kalenderjaar lid, dan geldt dit voor het gehele
kalenderjaar.
Schriftelijk opzeggen bij het secretariaat voor 1 december voorafgaande aan betreffende
kalenderjaar
Vóór 1 maart dient tenminste de helft van de contributie te zijn overgemaakt. Vóór 1 juli dient
de tweede helft van de contributie te zijn overgemaakt.
Leden zijn verplicht diverse hand- en spandiensten te verrichten (kluszaterdagen, examens,
wedstrijden, schoonmaak)

3.

Trainingen


















Men dient altijd op tijd op het oefenterrein aanwezig te zijn. Iedereen is op woensdag om
18.50 aanwezig. De training start om 19.00 uur.
Zondag moet iedereen die wil speuren om 8.50 aanwezig zijn en voor het appel dient iedereen
om 11.20 uur aanwezig te zijn. Bij te laat komen wordt het lid niet meer in het
trainingsschema opgenomen..
Kan een lid niet op tijd zijn voor een training en heeft deze dit woensdag voor 18.30 of
zaterdag voor 20.00 uur gemeld bij de instructeur dan kan dit lid nog in het trainingsschema
worden opgenomen. Dit gebeurt altijd in overleg met de instructeur.
Leden die driemaal achtereen, zonder opgaaf van reden, niet op de training
verschijnen,worden uitgesloten van de training voor een tijdslimiet van een half jaar.
Men dient de leiding van de instructeur te erkennen
Bent u verhinderd om aan een training deel te nemen, dan moet men zich afmelden. Hierbij
stelt u uw instructeur in kennis of, als deze niet te bereiken is, iemand van het bestuur.
Woensdag voor 18.30 uur afmelden en zaterdagavond voor 20.00 uur afmelden.
Loopse honden worden op de training toegelaten na overleg met de instructeur.
De honden dienen voor de training aangelijnd, op een daarvoor bestemd gedeelte van het
terrein uitgelaten te worden. Eventuele bevuiling van het trainingsveld dient door de geleider
te worden opgeruimd.
Iedere geleider is verplicht er zorg voor te dragen dat zijn/haar hond anderen honden en
mensen niet kan bijten.
Het is niet toegestaan te trainen bij helpers buiten de vereniging, zonder dat daarvoor
toestemming aan het bestuur en instructeur is gevraagd.
Roken is tijdens het trainen met de eigen hond niet toegestaan.
Een lid die alcohol heeft genuttigd, mag niet met zijn/haar hond trainen. Dit geldt uiteraard
ook voor de instructeur en pakwerker, deze mogen na het gebruik van alcohol geen instructie
geven c.q. pakwerk verrichten
Tijdens de trainingen worden er alleen vragen gesteld aan de instructeur als het lid met zijn
eigen hond aan het trainen is. Dus tijdens de trainingn van een ander lid worden er geen
vragen gesteld aan de instructeur. Vragen kunnen na de training gesteld worden.
Bij examens en wedstrijden in verenigingsverband dienen de leden zich te onderwerpen aan
het oordeel van de examinator.
Leden die zich niet aan de regels houden, kunnen door de voorzitter op hun gedrag
aangesproken worden
De leden verlaten het trainingsveld pas als de instructeur aangeeft dat de training is afgelopen
Alleen trainende leden mogen het trainingsveld betreden dus alleen deze personen zijn op het
trainingsveld aanwezig.

4.

Het bestuur








5.

Een rooster van aftreden zal na een bestuurswisseling vastgesteld worden op de eerstvolgende
bestuursvergadering.
In de Algemene Ledenvergadering zal een begroting worden overlegd voor het komende
kalenderjaar, welke door de leden dient te worden goedgekeurd.
Bij spoedeisende zaken, welke de begroting overschrijden, zal het bestuur naar redelijk inzicht
handelen.
Op de eerstkomende Algemene Ledenvergadering zullen deze uitgaven als afzonderlijke
punten in de agenda worden opgenomen.
Trainende en niet-trainende leden, die geen lid van de VDH zijn, mogen de Algemene
Ledenvergadering bijwonen maar hebben geen stemrecht dus alleen leden die lid zijn van de
vereniging en van de VDH hebben stemrecht.
Aspirant-leden mogen de Algemene Ledenvergadering bijwonen, maar zij hebben geen
stemrecht
Een donateur mag de Algemene Ledenvergadering niet bijwonen.

De Kantine

5.1
Openingstijden
Op woensdag gaat de kantine open om18.30 en zal sluiten om 23.30.
Op zondag zal de kantine bij reguliere trainingen open zijn tot 18.00 uur. Tenzij het laatst aanwezige
bestuurslid anders beslist.
Tijdens de trainingen is de kantine gesloten, tenzij het bestuur anders beslist
5.2
Roken
In de kantine mag niet gerookt worden.
5.3
Schoonmaak
Op het mededelingenbord in de kantine wordt het schoonmaakrooster opgehangen. Op dit rooster
staan de diverse huishoudelijke klussen vermeld die er tijdens de schoonmaakbeurt gedaan moeten
worden.
Na elk evenement zal er door alle leden schoongemaakt en opgeruimd worden. Tevens zullen er 1 a 2
kluszaterdagen georganiseerd worden waar de leden aanwezig dienen te zijn.
Bij weigering wordt men van de training uitgesloten.
5.4
Bardienst
De bardienst wordt bemand door leden die daarvoor toestemming hebben gekregen van het bestuur.
Houdt het voor deze leden gezellig en ga niet klagen als u even moet wachten of als er bepaalde
producten niet aanwezig zijn.
Het bestuur ziet graag uw vrijwillige medewerking tegemoet.

5.5
Honden
Honden, tot een leeftijd van 6 maanden, hebben toegang tot het clubgebouw.
6.

Opleidingen

Een lid kan zich opgeven voor een opleiding maar het bestuur zal voor het volgen van deze opleiding
toestemming aan desbetreffende lid moeten geven.
Een lid die een opleiding op eigen kosten wil gaan volgen, kan een cursus volgen in overleg met het
bestuur..

