LEDENINFO

N° 1185

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Voor een goede orde en verstandhouding vragen wij volgende afspraken te respecteren:

HOOFDSTUK 1: LEDEN
1.

Ieder lid dient zich te gedragen naar de regels van fatsoen die gelden in de hondenschool. Zowel in
de hondenschool als daarbuiten.
2. Bij de inschrijving dient het stamboomnummer te worden opgegeven indien dit reeds in uw bezit is.
In het andere geval dient U het nummer onverwijld aan het secretariaat ter kennis te geven.
Uiteraard geldt dit niet voor stamboomloze honden.
3. Slipkettingen, sliplijnen, elektrische pijnverwekkende toestellen, of ander pijnverwekkend tuig zijn
ten allen tijde verboden in onze school.
4. Het is de leden niet toegelaten te roken tijdens de lessen.
5. Het is de leden niet toegelaten te telefoneren, of sms berichten te verzenden tijdens de les.
6. Het is de leden niet toegelaten fysiek geweld te plegen ten overstaan van een hond.
7. Een lid dat ingaat tegen de artikels 5 tot en met 8 kunnen door de instructeur, en/of
hoofdinstructeur de verder zetting van de les ontzegd worden.
8. Elk lid dient minstens 15 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
9. Leden die niet tijdig aanwezig zijn, en wiens les reeds is aangevangen kunnen niet meer deelnemen
aan die les. Uitzondering wordt gemaakt voor diegene die zijn instructeur op voorhand heeft
verwittigd van het te laat zijn en/of de instructeur de toelating geeft om toch nog deel te nemen
aan de les.
10. Het is de taak van de ouders om ervoor te zorgen dat hun kinderen geen overlast betekenen voor
de instructeurs, noch de uitbaters.

HOOFDSTUK 2: HONDEN
1.
2.
3.
4.

Honden zijn ALTIJD aangelijnd. Zowel buiten als binnen.
In de kantine zijn de honden steeds onder controle.
Aanhoudend blaffen in de kantine is niet toegelaten.
Honden met elkaar laten spelen is in de kantine niet toegelaten en wordt ten stelligste afgeraden
op het terrein.
5. Honden krijgen geen koekjes van vreemden, tenzij het wordt toegelaten door de eigenaar.
Eerst vragen is de boodschap.
6. Het is aangeraden dat de hond wordt uitgelaten in het plashokje. Uiteraard worden de
uitwerpselen ook daar opgeruimd met het voorhanden zijnde materiaal.
7. Als de hond op het terrein plast of ontlast, wordt er 50 eurocent in de pispot gestoken (op de
toog). Uiteraard wordt ook nu weer alles netjes opgeruimd.
8. Loopse teven zijn niet toegelaten in onze hondenschool.
9. Honden die probleemgedrag vertonen zullen niet getolereerd worden in de groep, noch in de
hondenschool. Deze honden zullen worden doorverwezen naar een gedragsbegeleider. Uiteraard is
enkel het instructeursteam bevoegd voor het bepalen van probleemgedrag. Een uitzondering kan
gemaakt worden voor agressieve honden als de combinatie hond-baas als evenwichtig wordt geacht
door het instructeursteam. De verantwoordelijkheid ligt steeds bij de eigenaar van de hond.
10. Het gebruik van een gentle leader of halti is enkel toegelaten mits akkoord van de instructeur of
hoofdinstructeur.
11. De leden zijn verplicht hun honden te laten inenten op regelmatige basis, conform de bepalingen
van de geconsulteerde dierenarts.
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HOOFDSTUK 3: VERZEKERING – LIDGELDEN
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Alle leden zijn verplicht een geldende familiale verzekering onderschreven te hebben.
De vzw is in regel met alle geldende wettelijke bepalingen, dus ook met de verplichte
verzekeringen.
Het cursusgeld bedraagt 120 € voor de puppy- of basiscursus. Hierin zit begrepen: de infoavond, de
eerste les theorie en 9 praktijklessen. Het cursusgeld dient betaald te worden via overschrijving
op rekeningnr. van Hondvriendelijke Vereniging Symbo vzw (KBC): IBAN BE72 7370 0573 9716
(BIC kredbebb). Bij overschrijving wordt als vrije mededeling naam geleider en naam hond
gebruikt. Het cursusgeld is tevens lidgeld tot het einde van het jaar. Voor cursisten die aansluiten
in het laatste kwartaal geldt het cursusgeld tevens als lidgeld voor het jaar daarop. Daarna
bedraagt het jaarlijks lidgeld 90 € voor één geleider met één hond, 120€ in alle andere gevallen.
Betaalde lidgelden zijn verworven.
Leden die puppy- of basiscursus volgen en op het einde van de reeks van 10 lessen minimaal 7 lessen
hebben gevolgd, gaan automatisch door naar de puppy+ of basis+, daarna volgt een automatische
overgang naar de A-klas.
Leden die geen 7 lessen van de puppy- of basiscursus hebben kunnen volgen, mogen opnieuw de
basiscursus volgen mits het betalen van 50% van het inschrijvingsgeld.
Voor leden die in de loop van het jaar wijzigen van lidstatuut “één geleider met één hond” naar een
ander lidstatuut betalen een opleg van 30 € per overschrijving op het voormeld rekeningnummer.
In omgekeerde zin kan geen terugbetaling gevorderd worden. Het nieuwe lidgeldtarief geldt dan
vanaf het nieuwe kalenderjaar.
Voor leden, anderen dan deze die inschrijven voor een puppy- of basiscursus, die in het verleden
reeds op Symbo lid waren en in de loop van het jaar terug willen aansluiten, is er een aangepaste
lidgeldenstructuur. Het lidgeld is afhankelijk van het kwartaal waarin zij aansluiten: in het eerste
kwartaal betalen zijn 100% van het lidgeld, in het tweede kwartaal 75%, in het derde kwartaal 50%
en in het vierde kwartaal terug 100%, maar dat geldt dan als lidgeld voor vijf kwartalen, maw tot
het einde van het daaropvolgende jaar.
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