
HASPENGOUWSE KYNOLOGEN VERENIGING V.Z.W. 

K.K.U.S.H. nr. 1052 

Intern Reglement 

 

Algemene bepalingen 

 

Artikel 1: 

Het intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de 

meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de 

griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd. 

Alles waarin de statuten geen eenduidigheid voorziet, worden in dit intern 

reglement  geregeld.  

 

Clubkleuren 

 

Artikel 2: 

De kleuren van HKV vzw zijn bordeaux/wit. 

 

Lidmaatschap 

 

Artikel 3: 

Het lidmaatschap dient aangevraagd te worden via het online formulier, 

waarbij alle vakken dienen ingevuld te worden.  

Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de 

wettelijke vertegenwoordiger, dit kan vermeld worden in het vak 

communicatie.  

 

Na goedkeuring van het bestuur wordt u een vraag tot betaling van een 

bijdrage (zie art.3) aangeboden. Hierna kan het lid de trainingen en andere 

activiteiten bij wonen.  

 

Het soort lidmaatschap, aangevraagd door het lid, wordt voorgelegd aan de 

beheerraad. Deze zal autonoom over deze aanvraag beslissen. Indien deze 

aanvraag afgewezen wordt, wordt of blijft het lid een toegetreden lid.  

Hondenliefhebbers die voor een beperkte periode willen trainen, kunnen dit 

aanvragen. Na goedkeuring betalen ook deze tijdelijke leden hun bijdrage 

(zie art.3). 

 



Artikel 4: 

Het lidmaatschap gaat in na goedkeuring van de beheerraad, en geeft 

stemrecht op de eerstvolgende algemene ledenvergadering, voor zover hun 

status hier toelating voor geeft, en loopt tot 31 december van het lopend 

jaar.  

De vernieuwing van de lidgelden moet gebeurd zijn voor 31 januari van het 

begonnen jaar.  

Het bestuur hoeft geen verantwoording af te leggen t.o.v. de 

leden/kandidaat-leden over de beslissingen i.v.m. een weigering 

lidmaatschap (elke vorm van lidmaatschap). 

 

 

Het lidgeld word door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de 

goedkeuring van het lidmaatschap te worden voldaan. 

Het lidgeld bedraagt :  

Hoofdlid       € 50 

Familielid (onder het zelfde dak wonend)     € 30 

Jeugdlid (-18j = geen stemrecht)   € 30 

Toegetreden lid (geen stemrecht)   € 40 

Tijdelijk lid       € 25 / 3 maanden 

 

Rechten en plichten van leden 

 

Artikel 13: 

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:  

1. Bij goedkeuring van lidmaatschap hebben zij het recht opgenomen te 

worden in het ledenregister.  

2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan de clubactiviteiten, voor zover 

deze gratis zijn.  

3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de 

ledenvergaderingen, voor zover hun status dit toelaat.  

4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, 

voor zover door het bestuur niet anders is bepaald. 

5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in 

te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen 

of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over 

het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan 

het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.  



6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering 

van hun adres.  

7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van hun bijdrage.  

8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en 

daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie. 

 

Tuchtmaatregelen 

 

Artikel 14: 

Tuchtmaatregelen uitgesproken door het bestuur kunnen bestaan uit: een 

waarschuwing, een schorsing van het lidmaatschap gedurende een bepaalde 

en specifieke termijn, een verbod om de trainingen bij te wonen voor een 

bepaalde termijn of tot uitsluiting.  

 

Artikel 15: 

Leden die de trainingen verstoren door agressief/ongepast gedrag kunnen 

onmiddellijk verwijderd worden en uitgesloten worden van verdere training. 

 

Honden die de trainingen verstoren door agressief gedrag kunnen 

onmiddellijk verwijderd worden, uitgesloten worden van verdere training of 

kan het bestuur eisen dat er een muilkorf gedragen wordt voor de volledige 

duurtijd dat deze hond verblijft in en om de trainingslokalen van HKV.  

 

Het bestuur 

 

Artikel 16: 

Het bestuur vergadert minstens éénmaal per drie maanden. Een 

bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de 

bestuursleden aanwezig is. 

Indien dit niet het geval is, wordt een nieuwe vergadering belegd, binnen de 

14 dagen, ongeacht het aantal aanwezigen.  

 

Artikel 17: 
Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van 

de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een 
vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient 

te worden belegd.  
 



Artikel 18: 

Over personen wordt schriftelijk,over zaken mondeling gestemd. In 

twijfelachtige zaken beslist de voorzitter of de stemming schriftelijk zal 

geschieden en bepaalt hij/zij de wijze waarop deze schriftelijke stemming zal 

worden gehouden. 

 

Kostenvergoedingen 

 

Artikel 19  
Het bestuur is bevoegd om aan de leden gemaakte kosten van vervoer en 

aankopen, mits bewijs van aankoop, te vergoeden. 

 

Verkiezing van het bestuur 

 

Artikel 19: 

Indien er meer kandidaten zijn dan te begeven plaatsen, worden benoemd 

geacht, eerst de bestuursleden, daarna de kandidaten met de meeste 

stemmen, met dien verstande dat elke kandidaat minstens de helft plus één 

geldig uitgebrachte stemmen, moet behalen om benoemd te worden als lid 

van het bestuur.  

 

Artikel 20: 

Indien er door ontslag of gelijk welke reden ook bestuursfuncties vacant 

komen kan het bestuur leden verzoeken en voorstellen deze plaats(en) in te 

vullen tot aan de volgende algemene ledenvergadering om alzo te kunnen 

blijven functioneren. 

 

Artikel 21: 

"Ongeldige stemmen " d.i. ondertekend, onduidelijk of iets anders bevattend 

dan wat door de voorzitter verzocht werd, komen niet in aanmerking. Blanco 

stemmen worden als geldig aangerekend. 

 

Manifestaties 

 

Artikel 22: 

De bestuursraad  is er toe verplicht jaarlijks een aantal manifestaties te 

organiseren. Deze manifestaties kunnen zijn: een Clubhappening, een 

ledenfeest, showtraining, kynologische cursussen, infoavonden, enz.  



Behalve voor de voorgaande punten kunnen de initiatieven, uitgaand van de 

leden van de vereniging, voorgelegd worden ter goedkeuring aan de 

beheerraad, voor zover ze niet in tegenspraak zijn met de wetten van de 

K.K.U.S.H. of met de statuten van de vereniging. 

 

Lessen en lesgevers  

 

Artikel 23: 

Behoudens overmacht en met een minimum van 8 ingeschreven honden, 

wordt elke donderdagavond voorbehouden voor showtraining in het clubhuis. 

De lessen zijn te bepalen tussen 19u en 22u. De eerste les begint om 19u en 

indien deze groep volledig is kan er een tweede les ingericht worden om 20u, 

en indien nodig zelfs om 21u.  

Er kan geoefend worden in één of meerdere groepen, onder leiding van een 

aangeduid lesgever. Als lesgevers komen in aanmerking, personen 

aangeduid door de beheerraad. Deze lesgevers werken volledig autonoom, 

d.w.z. dat geen individueel lid van de beheerraad, tijdens de les mag 

ingrijpen. Nochtans zal in geval van ernstige problemen de lesgever 

uitgenodigd worden op een bestuursvergadering over deze problemen. Het 

aanduiden of het schrappen als lesgever blijft een beslissing van de 

beheerraad. 

 

Verzekering 

 

Artikel 24: 

Het bestuur en de leden zijn verzekerd via de licenties aangeboden door de 

VdA.  

Tevens zal er bij de leden op aangedrongen worden (met vermelding op het 

inschrijfformulier) dat zij zich in orde dienen te stellen met een "Familiale 

verzekering", aangezien de meeste voorkomende ongevallen hieronder 

vallen.  

 

 



Informatieve opdracht 

 

Artikel 25: 

Geen enkel lid van de vereniging mag de naam van de vereniging in verband 

brengen met commerciële doeleinden, zoals o.a.  Groot-& kleinhandel, 

kennel...enz. 

 

Artikel 26: 

Het bestuur heeft als taak de leden van de vereniging objectief te informeren 

i.v.m. alle kynologische vragen en problemen die kunnen gesteld worden. 

 

 

Onvoorziene gevallen 

  

Artikel 29: 

In gevallen waarin het intern reglement niet voorziet, heeft de bestuursraad 

het recht die maatregelen te treffen die het nodig acht om bestwil. 

 

Wijzingingen  

 

Artikel 30: 

Wijzingen aan het intern reglement kunnen aangebracht worden door het 

bestuur. 

Deze wijzingen moeten goedgekeurd worden door 2/3 van de leden van de 

bestuursraad op een bestuursraadvergadering waar tenminste 2/3 van leden 

van het bestuur aanwezig zijn. Indien deze 2/3 niet aanwezig zijn, wordt een 

nieuwe bestuursraadsvergadering belegd. Op deze tweede vergadering 

worden de wijzingen goedgekeurd met een meerderheid  van 2/3 van de 

geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen.  

 

Artikel 31: 

Het bestuur is gemachtigd bepaalde verantwoordelijkheden tijdelijk te 

delegeren naar derden, al dan niet lid van de vereniging en een tijdelijke 

functie met één bepaald doel (v.b. organisatie van feest, show, advocaat 

enz.) 

 


