
Huishoudelijk reglement – Meetjeslandse Hondenschool 

1. Elke hond is toegelaten, met of zonder stamboom, rashond of niet. 

2. Elke hond dient correct ingeënt en gechipt te zijn en voorzien zijn van een paspoort 

dat men dient voor te leggen bij inschrijving of gasttraining. 

3. Men moet in het bezit zijn van een familiale verzekering. 

4. De geleider dient, vóór aanvang van de lessen, zijn hond zijn behoefte te laten doen 

op de daarvoor voorziene plaats (=hondentoilet). Hij is verplicht de uitwerpselen op 

te ruimen met een hondenpoepzakje en dit zakje dichtgeknoopt in het voorziene 

vuilnisbakje te werpen. Indien men niet bezit over hondenpoepzakjes, zijn deze in de 

kantine steeds verkrijgbaar (aankoop). 

Indien de hond buiten het hondentoilet zijn behoefte doet, wordt een boete 

opgelegd : een plasje: €0,50 en een hoopje: €1. Als de geleider deze niet verwijderd 

heeft, en hierop betrapt wordt door één van de medewerkers, volgen sancties ( deze 

kunnen leiden tot uitsluiting van de club). 

5. De minimumleeftijd van de geleider wordt ingesteld afhankelijk van het ras waarmee 

men de lessen wil aanvatten. Echter dient de geleider minstens 12 jaar oud te zijn. 

6. Op alle terreinen van de hondenschool dienen de honden steeds aangelijnd te zijn. 

7. Dronken leden worden niet toegestaan tijdens de lessen. 

8. Het is ten strengste verboden te roken op het oefenterrein en tijdens de lessen. Het 

is ook verboden te roken in de kantine. 

9. Een niet verzorgde hond wordt niet toegelaten op de oefenterreinen. 

10. Loopse teven zijn niet toegelaten op de terreinen van de Meetjeslandse 

hondenschool. ( Loopse teven= na het stoppen van het bloedverlies nog 1 week 

wachten om de training opnieuw aan te vatten). 

11. Enige vorm van mishandeling is verboden en leidt tot uitsluiting van de les en/of 

hondenschool. 

12. Prikbanden zijn ten strengste verboden. 

13. Iedere geleider voorziet zich van een eigen speeltje en apporteervoorwerp en houdt 

die gedurende de les bij zich. 

14. Bevelen gegeven door de instructeur dienen steeds te worden opgevolgd, er is geen 

plaats voor persoonlijke initiatieven. 

15. Als basis voor ons lessenpakket dient het Federale programma van het NFBH 

(Nationaal Federatie ter Bevordering van de Hondensport). 

16. Voor individuele of lesproblemen dient men zich te wenden tot de hoofdinstructeur 

en deze problemen kunnen na de les besproken worden. 

17. De geleider moet 5’ op voorhand klaar staan aan zijn plein, indien men te laat is, 

moet men steeds aan de lesgever de toestemming vragen om het oefenterrein te 

mogen betreden. 

18. Het lesgeld wordt elk jaar opnieuw vastgesteld per 1 januari. 

19. Het is ten strengste verboden om de omliggende terreinen te betreden. 



20. Geen GSM gebruik tijdens de lessen. 

21. Zonder schriftelijke toestemming van de beheerraad heeft geen enkel lid het recht in 

naam van de club te handelen of verbintenissen aan te gaan ook al zijn ze principieel. 

22. Het is ten strengste verboden de terreinen te betreden voor zowel leden als niet-

leden buiten de reguliere lesuren. Enkel de leden van de VZW, Raad Van Bestuur, 

lesgevers en medewerkers zijn gemachtigd om op eigen risico de terreinen te 

betreden. Uitzonderingen worden enkel toegestaan met uitdrukkelijke toestemming 

van het bestuur. 

23. In geen geval worden lidgelden terug betaald. 

24. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de door leden aangerichte schade aan 

derden. 

25. Gegeven goederen of diensten ten bate van de club, kunnen nooit terug gevraagd 

worden en/of vergoed worden, tenzij het bestuur anders beslist. 

26. Na zijn 1ste wedstrijd onder NFBH-vlag, of bij het behalen van het intern brevet, zal de 

geleider trainen in de Beginnersklas. 

27. Indien de raad van bestuur aanpassingen doet aan het huishoudelijk reglement, zal 

ieder lid van de wijziging op de hoogte gebracht worden en verplicht zijn deze te 

aanvaarden. 

28. Ieder lid moet minstens 1 maand in dezelfde klas blijven. 

29. Wanneer aan de overgangscriteria naar een hogere categorie voldaan is, gestoeld op 

de criteria beschreven in het Federaal wedstrijdprogramma Gehoorzaamheid NFBH, 

kan de geleider overgaan naar Gevorderden of Ereklasse. 

Echter éénmaal overgestapt naar een hogere categorie, kan men niet meer 

terugkeren naar een lagere categorie. 

30. Gasttrainingen kunnen enkel gevolgd worden mits betaling van €2. Men kan slechts 

1x per maand een gasttraining meevolgen. 

31. Honden ouder dan 6 maand starten automatisch in de A-klas, maar kunnen mits 

toelating lesgevers maximaal een maand meetrainen in de puppy-klas. 

32. Het is verboden op straat te parkeren. Men dient gebruik te maken van onze ruime 

parking. 

 

 

Gelezen en goedgekeurd 


