Huishoudelijk reglement
Fogland Foxes VZW

Algemeen:
Dit reglement van inwendige orde of “huishoudelijk reglement” treedt in werking op datum van de
intekening als lid van de club en vervangt elke voorgaande bepaling en/of huishoudelijk reglement.
Alle personen die deelnemen aan de activiteiten, of lokalen betreden die gereserveerd zijn voor de
vereniging, zijn gebonden aan dit reglement.
Deze personen worden hieronder omschreven als “lid”.
Het huishoudelijke reglement is aanvullend aan de statuten van de vereniging en een overzicht van
de belangrijkste beleefdheids- en praktische regels die de sfeer van de vereniging ten goede komt.
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De vereniging
•
•
•
•

•
•
•

De maatschappelijke zetel is Grote Baan 232, 9250 Waasmunster
De club heeft geen politieke kleur en zal zich niet binden aan politieke doeleinden
Het verenigingsjaar loopt van september tot en met augustus
De vereniging heeft tot doel : Het bevorderen van (slede)hondensport en stepsport
(canicross, bikejoring , dogscooter , rigs , …) in zijn meest ruime betekenis en dit zowel
nationaal als internationaal
De vereniging is aangesloten bij SPORTA
De vereniging is lid van FBMC die op zijn beurt lid is van IFSS
Communicatiekanalen zijn:
o Website : www.foglandfoxes.be
o E-mail: zie website voor emailadressen van bestuursleden en werkende leden
o Telefoon en sms
o Facebook
o Briefwisseling

•

Samenstelling raad van bestuur: o Voorzitter: Wim Van Lancker
o Secretaris: Stijn Van Laere
o Penningmeester: Ludo Jacobs

•

De bestuurders hebben discretieplicht ,vermijden belangenvermenging en werken
onbezoldigd:

o De bestuurders zijn gebonden tot discretie over hetgeen zij in de uitoefening van hun
mandaat vernemen.
o Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders
voor de raad een besluit neemt. Dit geldt eveneens voor zaken waarbij bloed- of aanverwanten tot
de derde graad van een bestuurder een persoonlijk belang hebben.
o De bestuurder met (rechtstreeks of onrechtstreeks) tegenstrijdig belang, verwijdert zich
uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid
waarop het tegenstrijdig belang betrekking heeft.
•
•
•

•
•

Trainers kunnen worden aangesteld door een bestuurslid .
De bestuursleden zorgen voor de goede werking van de vereniging.
De raad van bestuur houdt minstens 1 keer per jaar een algemene vergadering op
uitnodiging van de voorzitter. Minstens 3/5 van de bestuursleden moeten hierop aanwezig
zijn.
Een verslag van de voorbije vergaderingen kan door leden opgevraagd worden bij de
secretaris.
Werkende leden nemen deel aan en hebben stemrecht op de algemene vergadering ,
conform de statuten .
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•

•

Toegetreden leden kunnen uitgenodigd worden om deel te nemen aan deze algemene
vergadering. Zij hebben echter geen stem in de beslissingen van de vereniging (hun functie is
louter informatief).
Gedwongen ontslag van een bestuurslid is ten alle tijden mogelijk bij:
o Langdurige afwezigheid zonder informatie te verstrekken bij het bestuur
o Incident met zware fout.

o Als minstens 4/5 van het bestuur vindt dat de persoon in kwestie niet bekwaam is om
de gegeven taak uit te voeren.
•

Enkel de raad van bestuur is bevoegd om een definitieve sanctie uit te spreken. Het
betrokken lid kan zich op deze vergadering komen verdedigen.
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Initiatielessen
•
•
•
•

•

•
•

Kandidaat toetredend lid (kortweg kandidaat genoemd) is een niet-ingeschreven persoon
(die het lidgeld nog niet betaald heeft) en die een initiatie komt volgen van max 2 lessen.
Een aanvraag tot initiatie moet gebeuren via een bestuurslid of de hoofdtrainer ten minste 2
dagen voor de training.
Een kandidaat gaat akkoord met het huishoudelijk reglement .
Elk letsel, ongeval, diefstal of beschadiging aan materiaal, eigendom van de kandidaat,
kunnen nooit ten laste komen van de club, bestuur of lesgever. De kandidaat is volledig
verantwoordelijk voor zijn of haar eigen persoon en materiaal.
Als de kandidaat materiaal leent van de club, is hij of zij verantwoordelijk voor dit materiaal.
Beschadiging (door verkeerd gebruik) of diefstal van materiaal zijn ten koste van de
kandidaat.
Georganiseerde (grotere) initiaties kunnen via Sporta worden verzekerd mits de
voorwaarden van Sporta ter harte te nemen .
Een initiatiegever moet voldoen aan volgende eisen:

o Minstens 1 jaar lid zijn of minstens 1 jaar aantoonbare ervaring hebben in onze sporten .
o Ervaring hebben in de praktische onderrichting ( minimum initiator running VTS * vanaf 2020)
o Akkoord gaan met het huishoudelijk reglement
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Leden
Elk toegetreden lid voldoet aan volgende voorwaarden:
•
•
•
•
•

Het lidgeld tijdig betaald hebben .
Elk lid moet kunnen functioneren in een groep
Het huishoudelijk reglement wordt aanvaard dmv de inschrijving en betaling lidgeld .
Met het aanvaarden van het huishoudelijk reglement, gaat het lid ook akkoord met de
samenstelling van de raad van bestuur en de gelijkheid tussen vrouw & man .
De nodige discipline en verantwoordelijkheidszin hebben om de sport correct en veilig uit te
oefenen

1. Dat eenzelfde hond(en) niet mag ingespannen worden in meerdere mushing categorieën
in eenzelfde dag met uitzondering van canicross.
2. Dat het gebruik van slipkettingen , elektrische halsbanden (type teletac) ,wurghalsbanden
en muilbanden altijd verboden is (muilkorven ook op wedstrijden onder FBMC)
3. Dat er sancties zullen genomen worden bij het gebruik van stoffen bedoeld om de
prestaties van de dieren en/of mensen te beïnvloeden.
4. Dat het slaan van de honden verboden is .
5. Vechtende honden haalt men uit elkaar door de achterpoten weg te trekken en dan te
immobiliseren , niet door er op te slaan .
•
•
•
•

Indien het kandidaat lid jonger is dan 18 jaar bij inschrijving, moet een ouder of voogd
schriftelijke toestemming geven.
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar
Elk lid kan uitgenodigd worden op een algemene vergadering. Het lid mag / kan deze
uitnodiging afwijzen of zich verontschuldigen .
Lidgeld omvat:

o Aansluiting tot SPORTA
o Groeps en/of individuele trainingen
o Buff met clublogo ( voor nieuwe leden)
o 1 FBMC licentie
o Verzekering voor 24/24 voor u en 2 honden
o Deelname en verzekering op alle activiteiten georganiseerd door de vereniging
o Attest ziekenfonds mits aanvraag bij de secretaris (om deel van je inschrijvingsgeld terug te krijgen)

•

Bij deelname aan een wedstrijd, nationaal of internationaal, doet u dit onder de naam van
Fogland Foxes vzw
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•

Beëindiging van het lidmaatschap:

o Indien er geen gevolg wordt gegeven aan de mail voor hernieuwing lidmaatschap , die 2 maand
voor het verstrijken van de lidmaatschapsperiode verstuurd zal worden .
o In het geval van het niet vernieuwen van het lidgeld .
o In het geval van overlijden van het lid.
o Om het lidmaatschap stop te zetten tijdens het sportjaar, moet het lid dit via aangetekend
schrijven of email laten weten aan de voorzitter. Dit moet ten minste 1 maand voor de gewenste
einddatum gebeuren. De voorzitter kan deze aanvraag weigeren waardoor het lid geen terugbetaling
kan ontvangen. In het geval van een positief antwoord kan er een deel van het lidmaatschap terug
betaald worden. Aangezien de vereniging vaste kosten heeft gemaakt (verzekering e.d.), zal er nooit
het volledige bedrag terug gegeven worden. Het terugbetaalde bedrag zal door de raad van bestuur
vastgelegd worden.
•

•
•
•
•
•

•

Elk letsel, ongeval, diefstal of beschadiging aan materiaal, eigendom van het lid, kunnen
nooit ten laste komen van de club, bestuur of lesgever. Het lid is volledig verantwoordelijk
voor zijn of haar eigen persoon en materiaal.
Als het lid materiaal leent van club, is hij of zij verantwoordelijk voor dit materiaal.
Beschadiging (door verkeerd gebruik) of diefstal van materiaal zijn ten koste van het lid.
Een lid volgt ten alle tijden de richtlijnen van de lesgever en het bestuur op. Als de richtlijnen
tegenstrijdig zijn, zijn de richtlijnen van het bestuur van toepassing.
Er wordt ten alle tijden verantwoordelijk met het materiaal en medeleden omgegaan.
Ongepast of gevaarlijk gedrag kan resulteren in het verwijderen van het lid uit de trainingen.
Bij herhaaldelijk foutief gedrag kan het lid definitief uit de vereniging gezet worden zonder
compensatie voor het lid. Dit kan alleen als de raad van bestuur unaniem hiertoe stemt.
Tijdens de trainingen kunnen er foto’s of filmmateriaal gemaakt worden. Dit materiaal dient
ter promotie van de club en zal enkel hiervoor gebruikt worden. Het materiaal kan getoond
worden op de website, flyers, affiches ed… Indien het lid niet wenst dat zijn of haar beeltenis
gebruikt wordt voor deze doeleinden, moet dit via aangetekend schrijven of email gemeld
worden aan de voorzitter én de secretaris. Het beeldmateriaal waarop het lid te zien is, zal
dan zo snel mogelijk verwijderd worden.
Werkende leden aangesteld door de Algemene vergadering dd 28/02/2020

O Webmaster : Veerle Jacobs

O Fun-team : Daisy Wesemael

O Adviseur: Peter Wagemans

O Hoofdtrainer : Patrick de la Riviere

O Aspirant trainer: Lien Trommelmans

O PR: Evi Maveau
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Verzekering en aansprakelijkheid
•
•
•
•

•
•

•

•

Het bestuur, de vereniging noch de lesgevers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor een
letsel, ongeval, beschadiging of diefstal.
De vereniging voorziet een verzekering voor betalende leden en tot 2 honden tijdens de
trainingen.
Het lid wordt aangeraden om in zijn/haar familiale verzekering een clausule of vermelding te
laten opnemen in kader van de beoefende sporten.
Persoonlijke ongevallen of ongevallen met derden en/of beschadiging van materiaal hetzij
door derden hetzij door leden van de vereniging Fogland Foxes vzw tijdens de activiteiten
van de vzw is steeds op eigen verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid van de eigenaar
van het betrokken materiaal.
Indien een lid eigen materiaal meebrengt op een training, zorgt het lid ervoor dat dit
materiaal ten alle tijden in orde is met de veiligheidsvoorschriften (remmen , lichten, ed.).
Fogland Foxes vzw, noch het bestuur in zijn geheel, noch een individueel bestuurslid of
lesgever, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor alle schade, zowel materieel als
immaterieel aangebracht bij een lid of bij het materiaal van een lid veroorzaakt tijdens
clubactiviteiten.
De vzw kan, als Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW), nooit worden beschouwd als een
“feitelijke vereniging” en is aldus conform het wetboek vennootschappen, Boek III, artikels
46 tem 48 een rechtspersoon werkende conform haar statuten zoals gepubliceerd in het
Belgische Staatsblad.
De leden van Fogland Foxes vzw, zowel haar gewone leden, werkende leden als
bestuursleden, kunnen aldus nooit aansprakelijk worden gesteld, buiten de
aansprakelijkheden geregeld binnen de statuten en door de wet, welke beperkt zijn tot
functies en tot de uitoefening daarvan.
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De trainingen
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Het ontstaan van onze club is gebaseerd op het sociaal maken van onze honden naar andere
honden én mensen toe , dus gedrag en fun (van hond én baasje) moeten steeds voorrang
hebben op prestaties of afstanden in groepstrainingen.
Groepstrainingen gaan door op maandag & woensdag avond en zaterdag ochtend voor regio
waasland . 1x Per maand zullen er thema (aandachtspunten) trainingen aan bod komen.
Afdeling Kempen nog nader te bepalen.
Trainingen kunnen afgelast worden ifv te hoge temperaturen , storm , te gevaarlijke
wegcondities (ijzel , dikke mist , …) de veiligheid van de leden en de honden gaat steeds voor!
Trainingsuren zijn niet vastgelegd en kunnen dus ifv van temperatuur vervroegd of verlaat
worden.
Bij trainingen vanaf 15°c worden trainingen aangepast en bij 18°c worden die geannuleerd
ten laatste 1u voor aanvang op de FB pagina van de lokale groep.
De trainingen zijn enkel toegelaten voor betalende leden en kandidaat leden.
Leden kunnen/mogen alleen trainen 24/24 en kunnen/mogen andere leden hiervoor
uitnodigen om mee te trainen Bij voorkeur niet op de standaard groepstrainingsdagen en
vooral uren om verwarring te vermijden (dit zijn geen officiële trainingen)
Elk lid en kandidaat lid moeten ten alle tijden de richtlijnen van de aanwezige trainers volgen
tijdens de groepstrainingen.
In groepstrainingen geldt het principe van samen uit , samen thuis . Er wordt met momenten
getraind in niet verlichte plekken (bossen) en desoriëntatie is snel gebeurd , dus we letten
goed op dat iedereen steeds goed mee is . Vraag altijd het GSM nummer van de trainer.
Voor trainingen in het donker raden wij voor lopers een hoofdlamp van minimum 850
lummen en voor bike/step/rig een (extra) lamp op stuur van minimum 1500 lummen aan.
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Materiaal
•
•

De vereniging beschikt over minimum eigen materiaal dat beschikbaar is voor de leden
tijdens de trainingen of initiaties.
Het gebruik hiervan is onderhevig aan bepaalde regels:

o Het gewenste materiaal wordt aangevraagd bij de trainer(s).
o Het materiaal is beschikbaar zolang de voorraad strekt.
o De vereniging kan niet voor elk lid passend materiaal voorzien.
o De leden worden aangeraden om eigen loop/fiets/step materiaal te voorzien (loodgordel, reklijn ,
bikeline , bike , step , lijnhouder).
o Het geleende materiaal wordt na de training terug gegeven.
o Het geleende materiaal dient met zorg behandeld te worden volgens de instructies van de
lesgevers.
o Bij beschadigingen of technische fouten, deze direct melden bij de materiaalmeester en lesgever.
•
•

Alleen betalende leden of kandidaat leden mogen gebruik maken van het materiaal.
Orde en eerbied voor al het materiaal (dus ook van anderen) is ten allen tijden vereist.
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Honden
•
•
•

•
•

•

Elke hond is bij ons welkom , groot of klein & van raszuivere sledehond tot kruising
Alle honden moeten in orde zijn met de vaccinaties (Regelementen IFSS / FBMC). Aangezien
het risico op vergiftiging of andere risico’s te groot is geworden .
Wij kunnen als vereniging u enkel informeren over de wetten en de (medische) kennis
omtrent groei/bouw van de honden. Wij kunnen ook nooit aansprakelijk gesteld worden
voor eventuele medische gebreken door het beoefenen van deze sporten.
Laat uw hond regelmatig controleren door uw dierenarts.
Voor trainingen bij de vereniging moet de hond of honden voor Canicross minimum 1 Jaar en
voor step/bike minimum 15 maand zijn en met een beperking van maximum 2,5 Km per
trainingsdag !
Hetzij dat elke hond aanwezig op de training ,wedstrijd en terreinen moeten ingeënt zijn
tegen : o het parvovirus,
o hondsdolheid (Rabiës) (Niet verplicht voor honden uit België )
o hondenziekte (distemper)
o hepatitis

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Titerbepaling wordt aangeraden !
Om zoveel mogelijk het risico op besmetting te voorkomen wordt een vaccinatie tegen
kennelhoest aanbevolen echter niet verplicht .
Alle honden moeten een elektronisch identificatiechip of tattoo dragen. De leden / mushers
moeten in het bezit zijn van de vaccinatie boekjes van alle aanwezige honden.
Geen enkele hond mag vrij (afgelijnd) rondlopen op training en/of parcours van de wedstrijd.
Alle honden moeten aan de stake-out , rekker of riem worden bevestigd.
In geval van een incident tussen 2 of meer honden tijdens de training /wedstrijddag(en)
zullen de bestuursleden beslissen of deze hond(en) al dan niet nog worden toegelaten op
volgende trainingen of evenement(en) en zo ja onder welke omstandigheden of
voorwaarden .
Geen enkel misbruik van de honden zal worden geaccepteerd.
De houding van een musher moet rustig, verantwoordelijk en niet gewelddadig t.o.v. de
honden zijn . Dit in strikte overeenstemming met de wet 14 augustus 1986 betreffende de
bescherming van het welzijn van dieren.
Elke afwijking van deze regels zal worden beschouwd als grove schuld en indien nodig
gesanctioneerd .
Fogland Foxes VZW is niet verantwoordelijk voor daden gesteld door een lid / musher en kan
in ernstige gevallen en ongepaste handelingen van het lid ,de musher en/of deelnemer , deze
uitsluiten van de training / club en/of het evenement en/of stake-out
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