
 

Reglement Happy Dogs Kalken VZW 

Hoofdstuk 1: Leden. 

Art.01.  
De vzw bestaat uit effectieve en toegetreden leden. 

1) Effectieve leden 
De effectieve (werkende leden) zijn deze die toegang en stemrecht hebben tot de algemene 
vergadering. Zij oefenen hun taak onbezoldigd uit en moeten minstens 21 jaar oud zijn. De 
effectieve leden behouden deze hoedanigheid zolang tot zij door afzetting of ontslagname 
een einde stellen aan hun lidmaatschap. Deze rechten kunnen niet worden overgedragen. 
De rechten en plichten van deze leden kunnen door de algemene vergadering tijdelijk of 
definitief opgeheven worden op voorstel van de Raad van Bestuur in geval van zware 
criminele veroordeling, dat schade zou toebrengen aan de faam van Happy Dogs Kalken. in 
geval van zware overtreding van de reglementaire bepalingen en statuten der club.  

2) Toegetreden leden 
De toegetreden leden (niet-werkende leden) kunnen onderling opgedeeld worden in; 
steunende leden, 2de geleiders en gelegenheid leden of met andere woorden, alle leden die 
aansluiten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Al deze leden hebben geen 
toegang en geen stemrecht tijdens de algemene vergadering. 

Hoofdstuk 2: De Raad van Bestuur. 

Art.02.  
De Raad van Bestuur wordt aangesteld door de algemene vergadering en heeft de meest 
uitgebreide bevoegdheden, behalve deze door de Wet en deze door statuten toegewezen 
aan de algemene vergadering. Hij leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze 
in en buiten rechte bij monde van haar voorzitter. De Raad van Bestuur voert het beleid dat 
door de algemene vergadering wordt goedgekeurd. De leden van de Raad van Bestuur 
worden verkozen in hun functie en zijn elk bevoegd voor hen eigen domein. De Raad van 
Bestuur vergadert geldig wanneer minstens de helft plus één van de bestuurders aanwezig is 
en minstens eenmaal per trimester. De raad van Bestuur is samengesteld uit maximum 5 
leden. De Raad van Bestuur is eveneens bevoegd tot uitsluiting van toegetreden leden. 

De terreinen van de club bevinden zich aan de Ekerstraat te Kalken. 



Hoofdstuk 3: De algemene vergadering. 

Art.03.  
De algemene vergadering is het hoogste gezag van vzw Happy Dogs Kalken. Zij controleert 
de werking van de Raad van Bestuur. De algemene vergadering wordt minstens één maal per 
jaar bijeengeroepen. Binnen de algemene vergadering wordt er een Voorzitter aangeduid.  

Deze persoon heeft als functie 

 Hij mag de algemene vergadering leiden of draagt dit op aan iemand anders. 
 Hij moet de vergadering in goede banen leiden. 
 Hij moet er voor zorgen dat enkel punten die op de agenda staan besproken worden. 
 Hij heeft bij gelijkheid aan stemmen een dubbele stem.  

Zaken die niet op de agenda staan kunnen in het kort besproken worden tijdens de varia. 
Slechts over punten die op de agenda staan kunnen besluiten worden getroffen.  

Hoofdstuk 4: Kandidatuurstelling en opengevallen 
bestuursplaatsen. 

Art.04.  
Voorwaarden voor kandidatuurstelling tot de algemene vergadering. 

1. Tenminste 18 jaar oud zijn. 
2. Tenminste 2 jaar actief zijn binnen de vereniging. 
3. Zijn kandidatuur schriftelijk melden aan de Raad van Bestuur. 

Art.05.  
Voorwaarden om te kunnen zetelen in de algemene vergadering. 

1. Op de algemene vergadering de gewone meerderheid der stemmen behalen, blanco en 
ongeldige stemmen niet meegerekend. 

Art.06.  
Voorwaarden voor kandidatuurstelling tot de Raad van Bestuur 

1. Tenminste 18 jaar oud zijn. 
2. Tenminste 2 jaar actief  zijn binnen de vereniging. 
3. Zetelen binnen de algemene vergadering. 
4. Zijn kandidatuur schriftelijk melden aan de Raad van Bestuur. 

Art.07.  
Voorwaarden om te kunnen zetelen in de Raad van Bestuur 



1. Op de algemene vergadering de gewone meerderheid der stemmen behalen, blanco en 
ongeldige stemmen niet meegerekend. 
2. Aftredende leden van de Raad van Bestuur kunnen zich herkiesbaar stellen. 

Art.08.  
Opengevallen bestuurdersplaatsen.  
Bij het openvallen van een bestuurdersplaats kan dit mandaat voor de resterende duur van 
het mandaat door een ander lid van de Raad van Bestuur gecumuleerd worden tot de 
eerstvolgende algemene vergadering. De eerstvolgende algemene vergadering dient deze 
bestuursfunctie door een nieuwe kandidaat op te vullen of, bij gebrek aan kandidaten, de 
functies te bekrachtigen. In het geval van globaal ontslag van de Raad van Bestuur of indien, 
wegens individuele ontslagnemingen, het aantal leden in de Raad van Bestuur minder 
bedraagt dan drie, moet dringend een algemene vergadering worden samengeroepen die 
een nieuwe Raad van Bestuur aanstelt volgens de geldende statuten en reglementen. 

Hoofdstuk 5: Strafmaatregelen 

Art.09. 
De volgende straffen kunnen opgelegd worden aan personen die zetelen in de algemene 
vergadering en in de Raad van Bestuur. Deze straffen kunnen enkel door de algemene 
vergadering worden uitgesproken. 

 De verwittiging. 
 De ontzegging van bepaalde voorrechten. (vb. stemrecht) 
 De schorsing voor een bepaalde duur. 
 De definitieve uitsluiting. 

Art.10.  

De volgende straffen kunnen door de Raad van Bestuur worden uitgesproken aan 
toegetreden leden. 

 De verwittiging. 
 De schorsing voor een bepaalde duur. 
 De definitieve uitsluiting. 

Hoofdstuk 6: Bezoldigingen, vergoedingen, 
schadeloosstellingen. 

Art.11. 
1) Bezoldigingen. 
Alle functies en mandaten binnen de vereniging zijn onbezoldigd. 

2) Vergoedingen. 
Vergoedingen worden enkel terugbetaald a rato van de werkelijk gemaakte uitgaven, 
waarvoor rechtvaardigingsstukken dienen gehecht te worden aan de voorgelegde 



onkostenstaat. 
Bij verplaatsingen naar vergaderingen en terug in opdracht van de vereniging mag de 
betrokken persoon zijn gemaakte onkosten (enkel brandstof) indienen bij de vereniging.  

Hoofdstuk 7: Aansluiting der toegetreden leden. 

Art.12.  
De leden dienen minstens 12 jaar te zijn op de dag van inschrijving. Van deze regel kan 
worden afgeweken naargelang de grote en het ras van de hond waarmee men wenst de 
trainingen bij te wonen. Vanaf het moment men in de A-klasse zit kan men eveneens 
deelnemen aan de agility trainingen. De Raad van Bestuur mag honden die reeds te oud zijn 
of agressief gedrag vertonen weigeren bij inschrijving. Alle honden tot 6 maanden kunnen 
vrij aansluiten. Honden ouder dan 6 maanden zullen na overleg aangenomen of geweigerd 
worden. 

Art.13. 
De Raad van Bestuur kan honden die zich onmiddellijk of na verloop van tijd agressief gaan 
opstellen en een dreiging gaan vormen voor de andere honden, geleiders of de instructeurs 
en indien dit niet betert na overleg met hun geleider en de terugbetaling van de resterende 
bijdrage de toegang tot de terreinen van de club verboden worden. 

Art.14. 
Bijzondere voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap.  
1) Het inschrijvingsformulier ingevuld terug te bezorgen. 
2) Na de 2de les de voorziene bijdrage te betalen 
3) Er zorg voor dragen steeds in overeenstemming te blijven met de statuten en 
reglementering. 
4) Iedere adres wijziging door te geven aan de Raad van Bestuur. 
5) Na het bericht van “lidgeld hernieuwing” te hebben ontvangen tijdig zijn lidgeld 
hernieuwen. 

Personen die niet tijdig hun bijdrage hernieuwen worden beschouwd als ontslagnemend 

Hoofdstuk 8: Lidgelden. 

Art.15. 
Alle aangesloten leden zijn eraan gehouden tot het betalen van een bijdrage dat bepaalt is 
door de Raad van Bestuur. De bijdrage is vastgelegd op 50 euro per jaar en kan jaarlijks 
aangepast worden. Zulke aanpassingen dienen aan de algemenen vergadering ter 
bekrachtiging te worden aanvaard. Bestuurders en medewerkers kunnen worden vrijgesteld 
van het betalen van hun bijdrage. In de bijdrage is eveneens een verzekering verrekend. 

Hoofdstuk 9: Slotbepalingen. 

Art. 16.  
De Raad van Bestuur beheert de club als vzw. 



 
Art. 17.  
De Raad van Bestuur neemt aan en / of weigert een verzoek tot aansluiting zonder enige 
uitleg verschuldigd te zijn.  

 
Art. 18. 
Het lidmaatschap loopt 12 maanden, en begint te tellen bij de maand van aansluiting. 

 
Art. 19.  
De vereniging zal de algemene verzekeringspolis van de VOE aanvaarden en alle leden via 
deze polis verzekeren.  

Art. 20.  
Alvorens men het terrein mag betreden, is ieder lid eraan gehouden zich in regel te stellen 
wat betreft hun verschuldigd bijdrage en de inentingen die de club oplegt. De opvang en de 
éérste puppy les zijn gratis. Vanaf de 2de les moet men zijn verschuldigd bijdrage betaald 
hebben alvorens men het terrein mag betreden.  

 
Art. 21.  
Iedere hond die het terrein betreedt dient ingeënt te zijn tegen de volgende hondenziektes. 

1) Carre-hondenziekte (D) 
2) Hepatitis (H) 
3) Leptospirosis (L) 
4) Parvovirosis (P) 
5) Kennelhoest (PB) 

Art. 22.  
Leden met ziekelijke honden mogen de terreinen niet betreden. Honden onder 
geslachtsinvloed worden eveneens niet toegelaten op de terreinen. 

Art. 23.  
Alle personen die niet deelnemen aan de lessen mogen het oefenterrein niet betreden, ook 
al zijn ze in het bezit van een geldige lidkaart. 

Art. 24.  
Aangezien honden onderling niet verzekerd kunnen worden (is eigen risico), kan de club 
noch de instructeurs verantwoordelijk gesteld worden bij gebeurlijke ongevallen. 

Art. 25.  
De leden die de parking en de terreinen van de club betreden zijn verplicht hun hond 
aangelijnd te houden en alle veiligheidsnormen in acht te nemen.  

Tevens dienen zij hun hond verzorgd te presenteren. 



Art. 26.  
Alle werken uitgevoerd ten dienste van de club worden op eigen verantwoordelijkheid 
uitgevoerd. 

Art. 27. 
Alle aan de club afgestane of voor de club gemaakte toestellen of materialen blijven steeds 
eigendom van de club. 

Art. 28. 
Er dient naar gestreefd te worden dat alle leden zoveel mogelijk de gebouwen en terreinen 
samen onderhouden. “ Veel handen maken licht werk” 

Art. 29.  
Ieder lid dient het huishoudelijke reglement, de statuten van de club en deze van de 
Nationale Instanties te eerbiedigen en na te leven. Wangedrag en inbreuken tegen de 
statuten of huishoudelijke reglementen worden gesanctioneerd. De omvang van de sanctie 
wordt bepaalt door de Raad van Bestuur. Er kan tevens een sanctie gegeven worden aan 
geleiders die niet reageren wanneer hun hond toestellen of andere plaatsen op het terrein 
bevuilen. 

Art. 30.  
Bij toestanden of gebeurtenissen, niet opgenomen in de statuten of het huishoudelijk 
reglement, is de Raad van Bestuur gemachtigd maatregelen te treffen welke gunstig zijn 
voor de degelijke werking van de club. 

Hoofdstuk 10: Terreinwerking. 

Art. 31.  
De officiële trainingsdagen en uurregeling worden door de Raad van Bestuur bepaald. 

Art. 32.  
Buiten de vooropgestelde trainingsdagen en uren zijn de terreinen verboden toegang. 
Hierop kan een uitzondering gemaakt worden voor de instructeurs en bestuurders van de 
club. 

Art. 33.  
Hondenmishandeling op of rond het terrein wordt gesanctioneerd. 

Art. 34.  
Hondenpoep op of rond de terreinen wordt onmiddellijk opgeruimd door de eigenaar van de 
hond. Wees steeds in het bezit van een poepzakje. U weet dat het nuttig kan zijn, voor de les 
begint, uw hond het hondentoilet te laten bezoeken. 

Art. 35.  
De hondenliefhebbers dienen tijdig aanwezig te zijn voor de les. Laatkomers geven éérst een 
seintje aan de instructeur van dienst alvorens het terrein te betreden. Indien men om de een 



of andere reden vroegtijdig de les wenst te verlaten, gelieve de instructeur daarvan op de 
hoogte te stellen. 

Art. 36.  
GSM wordt in de wagen gelaten en er wordt niet gerookt tijdens de trainingen. 

Art. 37.  
Opzettelijke vernielingen aan gebouwen, terreinen of materialen worden bestraft en kunnen 
tot uitsluiting leiden. Eveneens dienen stukken gemaakt door een hond te worden hersteld 
of vergoed door de eigenaar van de hond. 

Art. 38. 
Breng behalve uw hond ook uw goed humeur mee naar onze club, zodat er enkel een 
hartelijke en ongedwongen sfeer heerst. 

Art. 39. 
Onze instructeurs zijn ware hondenliefhebbers die de verantwoordelijkheid hebben 
aanvaard hun kennis en ervaring met betrekking tot honden aan U over te dragen. Tracht 
dan ook hun inzet te waarderen door hun aanwijzingen stipt op te volgen.  

Hoofdstuk 11: Kantinewerking. 

Art. 40. 
Onze kantine is een “privaat kantine” d.w.z. beperkte openingsuren (enkel tijdens de 
trainingsuren). Enkel toegankelijk voor leden van de vzw. 

Art. 41.  
Het verblijf in de kantine dient ordelijk en deftig te gebeuren. 

Art. 42. 
Het is verboden zich te begeven achter de tapkast. 

Art. 43. 
Er is geen bediening aan de tafels, en we waarderen directe betaling. 

Art. 44. 
Het toedienen van alcoholische dranken kan indien nodig geweigerd worden door het 
kantinepersoneel. 

Hoofdstuk 12: Varia. 

Art. 45. 
Ideeën in strijd met de goede clubgeest zijn uit den boze. 

Art. 46. 
Suggesties en klachten worden rechtstreeks of via de ideeën bus overgemaakt aan de Raad 
van Bestuur. 



Art. 47.  
Bij onvoorziene omstandigheden of situaties dient de Raad van Bestuur te beslissen en de 
statuten of reglementering wijzigingen ter bekrachtiging voor te leggen aan de Algemene 
vergadering. 

Art. 48. 
Indien men met de hond deelneemt aan wedstrijden, kan men enkel deelnemen aan deze 
wedstrijden indien men ook traint op onze club, zoniet zullen er geen inschrijvingen 
doorgestuurd worden. 

Hoofdstuk 13: Huishoudelijk reglement. 

Art. 49. 
Alles wat niet in bovenstaand huishoudelijk reglement wordt voorzien, valt onder de 
bevoegdheid van de Raad van Bestuur. 

Art. 50.  
Stel U eveneens op de hoogte van onze statuten. 

Art. 51. 
Dit huishoudelijke reglement werd goedgekeurd op de algemene vergadering en treedt 
onmiddellijk in werking.  

 


