HUISHOUDELIJK REGLEMENT KYNOLOGENCLUB ZOYS
Dit Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de Statuten van Kynologenclub Zoys (K.C. Zoys)

1. Verzekering


Het betreden van de velden van het hondensportcentrum ’t Haartje (waarvan K.C. Zoys deel
uitmaakt) is geheel voor eigen risico. Leden en bezoekers moeten daarom voor zichzelf en voor
hun hond een WA-verzekering afgesloten hebben.

2. Velden, kantine en parkeerplaats
















Op het parkeerterrein moet stapvoets gereden worden. Op het parkeerterrein kunnen
trainingen gegeven worden. Houd hiermee rekening wanneer u het parkeerterrein oprijdt.
Honden mogen niet overal aan het hek worden vastgebonden. Op diverse plaatsen zitten haken
aan het hek en op het veld staan daarom aanlijnpalen.
De parkeerplaats is geen uitlaatgebied. Laat daarom uw hond, voordat u het terrein van het
hondensportcentrum betreedt, goed uit. U dient uw hond dus voor het toegangshek uit te laten.
Mocht uw hond onverhoopt toch wat doen op het veld, ruim dit dan direct op. Bij de kantine
staat een bak, waarin u de uitwerpselen van uw hond kunt deponeren.
Honden moeten op het parkeerterrein en de velden aangelijnd zijn, tenzij er specifieke
instructies van uw instructeur zijn.
Houd uw hond rondom de kantine kort aangelijnd.
In de kantine zijn honden niet toegestaan.
In de leslokalen zijn honden wel toegestaan. Betreden op aanwijzing van uw instructeur. De
lokalen hebben een eigen buitendeur, zodat men niet door de kantine hoeft.
Maak bij uw aankopen in de kantine gebruik van een consumptiekaart. Deze kaarten zijn in de
kantine te koop.
Het is niet toegestaan om op de velden te roken, te eten en/of alcoholische dranken te nuttigen.
Omdat uw instructeur soms meerdere lessen achter elkaar heeft, is het de instructeur
toegestaan om koffie, thee of frisdrank op het veld te nuttigen.
Houd er rekening mee, dat het clubhuis bereikbaar moet zijn voor hulpdiensten.
De honden mogen op het terrein niet met elkaar spelen.
Alleen honden die op dat moment trainen mogen de velden betreden. Niet trainende honden
moeten het buiten het veld wachten in de auto of in de benches bij de ingang van de kantine
Zonder voorafgaande toestemming van de trainer(s) mag buiten de lessen geen gebruik worden
gemaakt van de velden en het materiaal.

3. Contributie en cursusgeld





Personen die willen deelnemen aan de cursussen bij K.C. Zoys, dienen lid of jeugdlid te zijn.
De contributie is jaarlijks verschuldigd en moet vóór 1 februari van elk jaar zijn voldaan.
De contributie en het cursusgeld dienen voorafgaand aan de eerste les te zijn voldaan. Uw
instructeur zal dit controleren.
Bij het niet voldoen van de door u aan KC Zoys verschuldigde bedragen, kan u de toegang tot de
cursus worden ontzegd.

4. De lessen (algemeen)













Het cursusgeld dient voor aanvang van de eerste les te worden voldaan.
Leden die het voorgaande seizoen bij K.C. Zoys een cursus gevolgd hebben, hebben de eerste
veertien dagen na opening van de inschrijving voorrang bij de inschrijving.
Bij K.C. Zoys wordt op een positieve manier getraind. Het buiten proportioneel corrigeren van
uw hond, op welke wijze dan ook, is niet toegestaan.
De instructeurs zijn gediplomeerd of in opleiding daarvoor.
Als u verhinderd bent om een les bij te wonen, dient u zich af te melden bij uw instructeur.
Indien u drie lessen wegblijft, zonder u af te melden, behoudt K.C. Zoys zich het recht voor om u
de verdere toegang tot de cursus te ontzeggen.
Lessen die onverhoopt uitvallen en/of lessen die u niet bijwoont worden niet gerestitueerd.
Annulering van de cursus is na opgave van deelname vanaf 4 weken voor aanvang van de cursus
niet meer mogelijk. Het cursusgeld zal niet worden gerestitueerd.
Ruw gedrag (bv. slaan of schoppen) tegenover de honden wordt niet geaccepteerd. Na een
eerste waarschuwing volgt onmiddellijke verwijdering uit de les en van het Zoys-terrein.
Indien een hond vernielingen aanricht (bijvoorbeeld kapotbijten treibball-bal) dient de eigenaar
de schade te vergoeden.
In principe gaan de trainingen ook bij slecht weer door. Bij vorst, hevige sneeuw- of regenval
en/of onweer moeten de trainingen soms worden afgelast.
Riemen dienen van stof of leer te zijn.

5. Agilty en Hoopers













Bij de Agility- en Hoopers- lessen dient u minimaal een kwartier voor aanvang van de les
aanwezig te zijn. Deze tijd is nodig om het parcours op te bouwen en/ of aan te passen. Van de
cursisten in de
Laatste les wordt verwacht dat zij meehelpen met het opruimen van het parcours.
Voor aanvang van de les, dient u uw hond warm te lopen. Uw instructeur begeleidt u daar graag
bij.
Houd er rekening mee, dat u met uw hond niet te dicht langs groepen loopt, die op dat moment
les krijgen.
Het is niet toegestaan om toestellen te nemen, zonder direct toezicht en toestemming van uw
instructeur. Dit om blessures (bij u en uw hond) en erger te voorkomen.
Tevens kan de hond niet te jong beginnen met Agility. Richtlijn hiervoor is 18 maanden De
training wordt individueel aangepast aan de belastbaarheid van de hond.
Zorgt u voor goedschoeisel met voldoende profiel. De velden kunnen glad zijn.
Wanneer u een ziekte of lichamelijk gebrek heeft dat uw functioneren tijdens de training kan
beïnvloeden, gaarne melden bij de trainer.
Laat de honden niet eten voor de training. Met een volle maag is er kans op een maagtorsie
en zijn honden minder gemotiveerd.
Altijd een speeltje en voldoende beloning (bijvoorbeeld worst, kaas of hondensnoepjes) voor de
hond meenemen naar de les.
Agility is een intensieve sport, waarbij veel fysieke belasting optreedt bij de hond, de hond dient
daarom niet te zwaar te zijn.

6. De honden








Om aan de cursussen van K.C. Zoys deel te nemen, dient uw hond de jaarlijkse inentingen gehad
te hebben. Voor aanvang van de eerste les dient u het inentingsboekje of titerbewijs te tonen
aan uw instructeur.
Uw hond dient een gewone halsband te dragen. Voor eventuele andere toepassingen op het
gebied van halsbanden kunt u uw instructeur raadplegen.
Loopse teven mogen rondom de 10e dag niet komen trainen en zijn dan ook niet op de velden
en in de kantine toegestaan. Tijdens de eerste en derde week van de loopsheid mag er wel
getraind worden.
Als uw hond loops of ziek is, wordt u zonder uw hond verwacht op de les.
De cursist verklaart dat de hond in goede gezondheid verkeert en voldoende is ingeënt. Bij
twijfel over de gezondheid van uw hond, is K.C. Zoys gerechtigd om een door uw dierenarts
getekende gezondheidsverklaring te verlangen.

7. Jeugdleden







Natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, kunnen zich laten
inschrijven als jeugdlid.
Jeugdleden mogen alleen deelnemen aan de cursussen bij K.C. Zoys onder toezicht van één van
de ouders, voogd of voogdes). Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, na goedkeuring door het
bestuur.
Voor jeugdleden geldt een gereduceerd lidmaatschapstarief.
Jeugdleden hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering. Verder zijn voor jeugdleden
alle rechten en plichten van toepassing die ook voor algemene leden gelden.
Jeugdleden die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, worden automatisch algemeen lid zoals
bedoeld in de statuten.

8. Slotbepaling






Het bestuur en de instructeurs zijn aanspreekbaar voor uw vragen, opmerkingen en/of ideeën.
KC Zoys houdt zich het recht voor leden en/of hun hond uit te lessen te weren
K.C. Zoys behoudt zich het recht voor om een hond in een andere categorie/groep te plaatsen,
dan waarvoor u zichzelf en de hond hebt opgegeven.
K.C. Zoys behoudt zich het recht voor, om u tijdens een cursusseizoen in een andere groep te
plaatsen, wanneer dit beter is voor uw hond.
In die gevallen waarin de statuten of dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het
bestuur.

Amersfoort, juli ’22

