
HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

KRINGGROEP 49 DE DUIVELSBERG 

MAASMECHELEN 

 

Dit reglement is de verwoording van hetgeen ieder verbondene aan de club dient te 

respecteren. 

Het huishoudelijk reglement werd opgesteld en goedgekeurd door de bestuursleden van 

Kringgroep 49 de Duivelsberg Maasmechelen vzw. Hierna genoemd als KG49 en is een 

aanvulling op de eigen statuten en deze van de Vlaamse Vereniging voor Duitse 

Herdershonden, hierna genoemd als VVDH. 

 

Artikel 1 

In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de 

toepassing hiervan, beslist steeds het bestuur van de kringgroep. 

Artikel 2 

Door zich aan te sluiten bij de kringgroep, verbindt elk lid zich ertoe zich te onderwerpen aan 

de reglementen van de club. Gedurende zijn aansluiten, welke voor één jaar geldig is, zal elk 

lid zich onthouden van activiteiten die de club kunnen schaden. 

Artikel 3 

Het lidmaatschap begint op 1 januari en eindigt 31 december. Het lidmaatschap dient 

jaarlijks voor de gestelde datum (15 december) voldaan te zijn aan de VVDH. Omwille van 

die betalingstermijn, vragen wij onze leden hun lidgeld te betalen voor 10 december. Indien 

een lid niet tijdig betaald aan de kringgroep waardoor zijn lidgeld niet tijdig bij de VVDH 

betaald word, vervalt deze zijn anciënniteit binnen de kringgroep en de federatie, het lid zal 

als ontslagnemend beschouwd worden. 

Het lidgeld bedraagt minimaal het bedrag vastgesteld door de VVDH, vermeerderd met een 

bedrag dat vastgesteld wordt door het bestuur van KG49. Momenteel €55 + €12,50. Ieder 

jaar is dit bedrag herzien baar door de raad van bestuur. 

Artikel 4 

Bij een eerste lidmaatschap binnen de vereniging wordt men stagelid voor een periode van 1 

jaar. Het toetredend lid heeft tijdens de gestelde periode de toegang tot de terreinen, de 

trainingen en de algemene vergadering. Dit laatste zonder stemrecht. 

Artikel 5 

Het lidmaatschap is volledig wanneer men de bijdrage aan de kringgroep en de federatie 

voldaan heeft. 



Artikel 6 

Alle kringgroepleden hebben tijdens de openingsuren de toegang tot de lokalen van de 

vereniging. 

Artikel 7 

Iedereen wordt geacht tijdig aanwezig te zijn op de trainingsdagen en/of georganiseerde 

evenementen.  

Bij aankomst op de club, wordt de geleider gevraagd een nummer op het bord te hangen, 

zodat de volgorde in het pakwerk kan gevrijwaard worden. Dit om enige discussies te 

vermijden. Deze volgorde kan, indien nodig, nog veranderd worden door het bestuur en/of 

de dienstdoende terreinmeesters. 

Belangrijk: niet trainen op appel (gehoorzaamheid) betekend ook geen pakwerk! 

Donderdag: 

- aanvang gehoorzaamheid: 18.30u 

- aanvang pakwerk:  20.30u 

Zondag: 

- aanvang gehoorzaamheid: 08.30u 

- aanvang pakwerk:  10.30u 

Artikel 8 

Elk ingeschreven lid, dat het huishoudelijk reglement aanvaard heeft, heeft het recht gebruik 

te maken van de materialen en het terrein van de vereniging. Indien dit buiten de 

trainingsuren gebeurt, wordt gevraagd om een lid van bestuur hiervan op de hoogte te 

brengen. Ieder lid behandelt de ter beschikking gestelde materialen als een goede huisvader. 

Al het gebruikte materiaal, dient na gebruik op de daarvoor voorziene plaats teruggeplaatst 

te worden. 

Bij ongeoorloofd gebruik, dient eventuele schade vergoed te worden. 

Bij de metersprong kunnen er planken uitgehaald worden om de sprong lager te maken, 

indien nodig. De planken dienen, na het afwerken van de oefening, terug gestoken te 

worden zodat de volgende zijn training kan verder zetten.  

Artikel 9 

Alle leden zullen zorg dragen voor de orde en netheid van de lokalen alsook het terrein. Zij 

zijn mede verantwoordelijk voor de hygiëne en het onderhoud. Hierbij zal ieder zorg dragen 

voor de elektrische en sanitaire installatie en overbodig stroomgebruik dient te worden 

vermeden. 

Instructeurs, pakwerkers en kantine personeel dienen met het nodige respect behandeld te 

worden. Elke vorm van verbale agressie tegen deze personen wordt niet geduld en zal door 

het bestuur gesanctioneerd worden. 

 



Artikel 10 

Pups met een leeftijd onder de 6 maanden, mogen de kantine betreden, mits ze zijn 

aangelijnd. 

Honden ouder dan 6 maanden mogen de kantine niet meer betreden. De geleider is steeds 

verantwoordelijk voor zijn/haar hond.  

Artikel 11 

Elke hond dient ingeënt te zijn tegen de gebruikelijke hondenziekten en eveneens 

kennelhoest. Bewijs van deze inentingen, moet steeds het blauwe boekje kunnen worden 

voorgelegd bij de inschrijving alsook op vraag. 

Honden met uitwendige tekenen van besmettelijke ziekten, worden niet toegelaten. 

Zieke of onverzorgde honden zijn niet toegelaten op het terrein of in de kantine van de 

vereniging. Het bestuur behoudt zich het recht contact op te nemen met de plaatselijke 

politie, wanneer zij denken dierenmishandeling te constateren in welke vorm dan ook. 

Artikel 12 

Loopse teven zullen als laatste de training aanvatten. Gelieve de loopsheid aan de 

instructeurs te melden zodat hiermee rekening gehouden kan worden in het 

trainingsschema (uurregeling). 

Artikel 13 

Om de trainingen vlot te kunnen laten verlopen, worden de geleiders gevraagd, wanneer ze 

aan de beurt zijn, klaar te staan. De volgende in rij wordt gevraagd het plein te betreden via 

het poortje aan de kant van de toiletten. Enkel wanneer het kleine pleintje in gebruik is, kan 

men het poortje gebruiken ter hoogte van het 6de verstek. Het poortje aan het 6de verstek 

wordt gebruik om het plein te verlaten. 

Het poortje onder het afdak is enkel toegankelijk voor personen en niet voor het plein op of 

af te gaan met de hond. 

Artikel 14 

De hond dient uitgelaten te worden, buiten de terreinen, alvorens zijn training aan te 

vangen. 

De uitwerpselen van de hond, dienen door de geleider zelf, verwijderd te worden. 

  



Artikel 15 

Iedere geleider wordt geacht op een eerlijke manier met zijn hond om te gaan. 

Het is ten strengste verboden de hond te mishandelen, te slaan of te stampen binnen het 

gebied van de club. Hieronder wordt verstaan zowel het trainingsveld alsook de 

aangrenzende parking. 

Alsook het trainen met schoeisel die een stalen tip bezitten, is verboden. Dit om mogelijke 

letsels bij de hond te kunnen voorkomen. 

Wanneer een geleider betrapt wordt op het toepassen van bovengenoemd, zal hij/zij 

hierover een opmerking krijgen. Indien de opmerking niet in acht genomen wordt en hierbij 

een tweede maal betrapt wordt op bovengenoemde handelingen, zal de toegang tot het 

terrein ontnomen worden. 

Bij veelvuldig misbruik, kan de geleider zijn lidmaatschap verliezen. 

Artikel 16 

Wanneer de geleider ,voor of na de training, zijn/haar hond vrij laat los lopen, valt dit 

volledig onder de verantwoordelijkheid van de geleider. KG49 kan niet verantwoordelijk 

gehouden worden hiervoor. 

Artikel 17 

De geleider moet steeds zijn lidkaart kunnen voorleggen wanneer men hiernaar gevraagd 

wordt. 

Artikel 18 

Tijdens trainingen is het verboden om te roken op de terreinen en in de kantine. Alsook is 

het verboden om alcoholische dranken te nuttigen voor of tijdens de trainingsmomenten, 

gedurende de gehele periode dat de geleider nog in actie zal komen. 

Artikel 19 

Voor het pakwerk wordt er per hond een bijdrage gevraagd. Deze bijdrage komt overeen 

met de prijs van 1 consumptie. Deze dient afgerekend te worden in de kantine. 

Deze dient ook betaald te worden indien men eigen materiaal gebruikt. 

Artikel 20 

Problemen, van eender welke aard, moeten gemeld worden aan de leden van het bestuur. 

Meningsverschillen tussen instructeurs en/of bestuursleden onderling, worden niet in het 

openbaar besproken. Discussies met instructeurs of pakwerkers worden naast het plein 

besproken en niet tijdens een trainingssessie. 

Artikel 21 

Elke vorm van communicatie vanuit het bestuur naar de leden toe, gebeurt via e-mail. 

Het aankondigingen van wedstrijden, zal steeds terug te vinden zijn op de magnetische wand 

in de kantine. 

  



Artikel 22 

Het logo van de club, mag enkel gebruikt worden door de bevoegde personen 

(bestuursleden). Enkel het bestuur is gemandateerd om communicatie te voeren met 

derden in naam van de kringgroep. 

Artikel 23 

Enkel de personen die door het bestuurd gemandateerd zijn, hebben recht om zich te 

begeven tot bepaalde plaatsen die normaal gezien niet toegankelijk zijn voor publiek 

(secretariaat, achter de toog, de keuken, bergruimte, opslagplaats drank, doucheruimte). 

Uitzonderingen hierop kunnen gemaakt worden voor een vooraf bepaalde periode bv. bij 

het organiseren van een evenement. 
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François Penders (bestuurslid) 


