HONDENSCHOOL HOND EN BAAS VZW
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
A. ALGEMEEN
1. Elk lid van Hondenschool Hond en Baas VZW zal zich waardig
gedragen en het belang van de club vooropstellen.
2. Alle leden zijn elkaar de nodige eerbied en beleefdheid verschuldigd.
3. De leden moeten hun hond(en) verplicht jaarlijks laten inenten tegen
hondenziekte (ziekte van Carré), katteziekte (Parvo virus) en kennelhoest
(zowel de vaccinaties tegen Para-Influenza en Bordetella). Hierop wordt
controle gedaan bij inschrijving en telkens bij het vervallen van de
inenting. Facultatief kan men volgende inentingen tevens laten zetten:
ratteziekte, tetanus en hondsdolheid. Hondsdolheid kan gevraagd worden
indien besmettingshaarden van deze ziekte werden vastgesteld in de
woonplaatsen van de leden. Voor bepaalde vaccinaties is het toegelaten
om een titerbewijs voor te leggen dat jonger is dan 1 maand met de
melding dat er voldoende antistoffen zijn. In dit laatste geval is een lid
voor 12 maanden in orde met de desbetreffende inenting. Kennelhoest
kan nooit via titeren aangetoond worden. Onze club behoudt ten allen
tijde het recht om een controle te doen van de inentingen.
4. Ieder lid dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (familiale
verzekering) te hebben die schade door middel van huisdieren aan
derden dekt.
5. Hondenschool Hond en Baas VZW zal zich ten allen tijde focussen op
het positief omgaan met honden (positieve gedragstraining), en zal zich
engageren om steeds de leden hierop attent te maken.
6. De leden met loopse teven mogen aan geen enkele oefening of examen
deelnemen, noch zich ophouden in het clublokaal, op de terreinen of de
parking van de club.

7. Het mishandelen van honden op het terrein of elders heeft onmiddellijk
een tijdelijke schorsing tot gevolg tot het voorval door de raad van
bestuur is behandeld. Indien ze deze schorsing behoudt zal de algemene
vergadering een definitieve beslissing nemen. Tot zolang wordt het lid
geweerd van elke clubactiviteit.
8. Elk bestuurslid, elk medewerkend lid, zowel als elke lesgever of elke
cursist is verplicht zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen bij het
vaststellen van dierenmishandeling in ons midden. Dit door de overtreder
hiervan meteen uit te sluiten wanneer men hiervoor gemachtigd is, of het
bestuur hiervan in kennis te brengen indien men niet gemachtigd is tot
uitsluiten.
9. Prikhalsbanden en teletacs zijn ten allen tijde én in alle omstandigheden
niet toegelaten. Tevens slipkettingen zijn niet toegelaten, tenzij per
uitzondering de lesgever het advies geeft dit te gebruiken.
10.Elk lid moet bij adresverandering binnen de maand het secretariaat van
deze wijziging in kennis stellen. Wanneer onbestelbare post wordt
teruggezonden, zal het in gebreke zijnde lid van het adressenbestand van
de club worden geschrapt.
11.Het is de bestuursleden, medewerkers (al dan niet als werkend lid),
cursisten en steunende leden verboden om honden op te leiden tegen een
vergoeding op de gronden van onze club. Mochten zij dit toch wensen te
doen op private basis, dienen zij hier voorafgaandelijk akkoord van te
verkrijgen via de Raad Van Bestuur. Het niet naleven van dit artikel heeft
onmiddellijk een schorsing tot gevolg.
12.Niemand van de bestuursleden, lesgevers of medewerkers wordt
bezoldigd of zal op welke wijze dan ook, financieel of in natura, enige
bezoldiging kunnen eisen van de club voor bewezen diensten.
13.Iedereen die aansluit bij onze vereniging noemen we een cursist. Iemand
die een taak op zich neemt binnen de vereniging noemen we een
medewerker. Een medewerker kan lid worden van de VZW als hij/zij
minstens één jaar cursist is en minstens gedurende één jaar op
regelmatige basis een taak heeft uitgevoerd (hier bestaan quota voor die
bepaald worden door de raad van bestuur). Dit noemen we een
medewerkend lid. Hun kandidaturen moeten door twee medewerkende
leden worden gesteund en moeten worden goedgekeurd door de raad van
bestuur.

14.Medewerkende leden die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel
A13 hebben één stem in de algemene vergadering. Cursisten, gewone
medewerkers of steunende leden hebben statutair geen stemrecht.
15.Door de toetreding tot de club, aanvaardt elk lid, zonder voorbehoud alle
bepalingen in de statuten, goedgekeurd door de Algemene Vergadering,
evenals het huishoudelijk reglement evenals alle nog vast te stellen en
vastgestelde bepalingen. Deze aanvaarding blijkt zowel uit de
ondertekening van het inschrijvingsformulier of het versturen van het
formulier via digitale kanalen. Ook de betaling van het verschuldigde
lidgeld betreft automatisch de aanvaarding van de bepalingen.
16.Door de toetreding tot de club, de ondertekening van het
inschrijvingsformulier, de daarmee gepaard gaande aanvaarding van de
statuten en van het huishoudelijk reglement, ontzegt elk lid, elke daad of
handeling en of nalatigheid welke nadelig zou kunnen zijn voor het
maatschappelijk doel; of van aard zou zijn om zijn persoonlijk aanzien of
eer of het aanzien en de eer van andere leden van de club schade te
berokkenen. Hij of zij zal zich niet misdragen, t.t.z. handelingen plegen
welke strijdig zijn met de goede zeden. Het zich schuldig maken aan het
ontvreemden van gelden, materiaal en toebehoren van de club ofwel van
haar leden; het beschadigen van eigendommen of gehuurde goederen van
de club en/of van haar leden, evenals het mishandelen van dieren is ten
strengste verboden. Dit kan leiden tot uitsluiting uit de club.
17.De terreinen van hondenschool Hond en Baas VZW mogen niet gebruikt
worden als stortplaats voor hout, plastiek of ander afval. Het is verboden
zich in de lichttoren of op andere ongebruikelijke locaties te begeven,
indien dit toch gebeurd is dit op eigen risico en volgt ogenblikkelijk de
schorsing zoals voorzien in artikel F4 en F5.
18.Iedere klas heeft een klasverantwoordelijke (verkozen door de raad van
bestuur) die verantwoordelijk is voor zijn of haar specifieke klas(sen).
Zij verdelen hun klas(sen) en vragen hulp aan de beschikbare lesgevers
indien nodig.
19.Voor alle personen met een leeftijd jonger dan veertien jaar is er een
toelating nodig van de raad van bestuur om te kunnen inschrijven.
20.Er is een minimumleeftijd van de hond om deel te kunnen nemen aan de
lessen. Deze wordt bepaald door de raad van bestuur. Alle inentingen
zoals bepaald in artikel A3 moeten voldaan zijn.
21.Niet-leden kunnen occasioneel mee trainen met onze lessen, dit op
voorwaarde van betaling van een som, bepaald door de raad van bestuur.

Er dient voor de lessen toestemming gevraagd worden aan het bestuur
door middel van een e-mail of via de website van de club. Het mee
trainen heeft een maximum van één maal per maand. Les nemen door
niet-leden is steeds op eigen risico van het individu. Hij of zij kan nooit
aanspraak maken op de verzekering via Hondenschool Hond en Baas
VZW.
22.Leden die les volgen of geven bij Hondenschool Hond en Baas VZW,
maar waarvan minimum één hond wedstrijden speelt voor een andere
club, kunnen nooit werkend lid zijn (en dienen dus volledig lidgeld te
betalen).
23. Elk lid van onze club is een ambassadeur van de hondenschool, en ziet
er mee op toe dat de reglementen op de club worden nageleefd. Elk lid
neemt zelf het initiatief om een schending van het reglement te
bespreken of te signaleren.
24. Bij onderlinge en individuele problemen tussen leden zal elk lid zelf
zijn verantwoordelijkheid nemen om met de persoon in kwestie te
spreken zodoende de plooien glad te kunnen strijken. Wanneer dit door
omstandigheden niet lukt, kan dit gesignaleerd worden aan de
coördinator van de vrijwilligers, of aan een bestuurslid.
25.Voor het aanmaken van pagina’s of groepen (van open of besloten aard)
via sociale media (bv. Facebook) is een voorafgaandelijk en schriftelijk
akkoord nodig van de Raad Van Bestuur wanneer de naam van de VZW
(geheel of afgekort) gebruikt wordt. Bij al deze nieuwe en bestaande
groepen dient een lid van de Raad van Bestuur (mee) volwaardig
beheerder te zijn wanneer er binnen deze groep informatie wordt
verspreid die belangrijk is voor de operationele werking van de VZW en
haar leden (bv. bespreken lesuren, trainingsmomenten, wedstrijden, … ).
26.Elke persoon die onze terreinen of clubhuis betreedt wordt gefilmd en de
beelden worden geregistreerd en opgeslagen. Het registreren en het
opslaan van deze beelden door de politiediensten en/of Hondenschool
Hond en Baas gebeurt enkel in de optiek om de handhaving en de
naleving van de reglementen en de veiligheid te verzekeren op onze
eigendommen, alsook als preventie en controle tegen vandalisme of
andere misdrijven. De beelden kunnen gebruikt worden om een sanctie
mogelijk te maken door de identificatie van de daders. De camera’s zijn
geregistreerd bij de Privacycommissie conform de wetgeving.
27.Onze hondenschool veroordeelt sterk elke vorm van pesten. Ieder
individu dat het slachtoffer wordt van pestgedrag, kan dit discreet

bespreken bij de coördinator voor vrijwilligers, of rechtstreeks bij een
bestuurslid. De nodige maatregelen zullen door het bestuur besproken
worden.
28.Voor de medewerkers van onze vereniging is het niet toegelaten om
alcohol te nuttigen wanneer zij werkzaam zijn.
29.Hondenschool Hond en Baas houdt een ledenregister bij dat elektronisch
wordt beheerd conform de “General Data Protection Regulation” van 25
mei 2018 (deze vervangt de vroegere Privacywet van 09/12/1992). Onze
hondenschool staat garant voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Het ledenregister wordt op een elektronische wijze bewaard via een
beveiligde server. De medewerkers van onze vereniging die het
ledenregister beheren, hebben de nodige informatie verkregen dat
eenieders gegevens strikt confidentieel te behandelen zijn. Enkel
medewerkers die aangesteld zijn door het bestuur van de vereniging
hebben via een beveiligd medium toegang tot het ledenregister. De
persoonsgegevens van leden worden steeds manueel toegevoegd,
gewijzigd of geschrapt, hetzij door een medewerker met een beveiligde
toegang, hetzij via het betrokken lid zelf dat ook een beveiligde toegang
heeft tot de individuele zone in het ledenregister. Alle gegevens worden
tevens bewaard via een back-up-systeem. Alle aanwezige
persoonsgegevens worden jaarlijks gewist op 1 januari van het
daaropvolgende jaar op voorwaarde dat de betrokken persoon geen lid
meer is. Wanneer iemand zich opnieuw inschrijft als lid, zullen de
persoonsgegevens opnieuw in het register blijven tot 1 januari van het
daaropvolgende jaar. Elk lid heeft het recht om zijn of haar
persoonsgegevens te wijzigen of te schrappen. In dit laatste geval wordt
ook het lidmaatschap van onze vereniging geannuleerd. Hondenschool
Hond en Baas neemt nota van de meldingsplicht bij het uitlekken van
gegevens, en zal zich hiernaar schikken.
Iedereen die in het ledenregister terecht komt, geeft automatisch de
toelating dat zijn of haar gegevens gedeeld kunnen worden met derde
partijen die geen commercieel belang nastreven. Enkele voorbeelden
hiervan zijn de Stad Antwerpen, de verzekeringsmaatschappij die onze
leden verzekert, een mailplatform om nieuwsbrieven uit te kunnen sturen
(zolang iemand lid is), politionele diensten, een slachtoffer van een

ongeval veroorzaakt door een lid, enz. Zonder een gegronde reden,
beoordeeld door het bestuur, zullen gegevens nooit gedeeld worden.
Elk lid in onze database aanvaardt ook automatisch dat er zonder
voorafgaandelijke toestemming foto’s van hem of haar gebruikt kunnen
worden via diverse communicatiekanalen van de vereniging (sociale
media, website, mailings, …). Het lid ziet tevens af van elke vorm van
vergoeding hiervoor (ook wanneer zijn / haar gegevens geschrapt zijn uit
ons ledenregister). Elk persoon behoudt het recht om een schrapping van
zijn/haar foto te vragen, en heeft nooit recht op enige vorm van
schadevergoeding.
Alle klachten omtrent privacy-gerelateerde zaken kunnen in eerste
instantie steeds elektronisch gemeld worden via een e-mail naar
info@hoba.be of per brief naar ons postadres. Indien de uitkomst niet
naar behoren is, kan elke relevante klacht ook gemeld worden bij de
toezichthoudende autoriteit.

B. PARKING
1. De leden zullen hun auto’s uitsluitend parkeren op de parking van
Hondenschool Hond en Baas VZW. Men parkeert zeker niet bij de
naburige clubs of voor de inrit van het kerkhof.
2. Op de parking en de toegangswegen dienen de honden steeds aan de
leiband te lopen.
3. De ouders zullen erop toezien dat hun kinderen, welke buiten op de
parking rondlopen of spelen géén beschadigingen toebrengen aan
geparkeerde auto’s, omheiningen, toestellen of eender welk ander
voorwerp eigendom van de club. Bij vaststelling van zulke feiten door
een bestuurslid, lesgever of lokaalhouder zal de procedure gevolgd
worden zoals in artikel D4. Dit geldt identiek voor volwassenen.
4. Het bestuur van de Hondenschool Hond en Baas VZW is in ieder geval
niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of beschadigingen
veroorzaakt door leden, hun kinderen of bezoekers met hun kinderen en
honden.

C. OEFENTERREIN
1. Op het oefenterrein is de lesgever met zijn helpers absolute autoriteit. Bij
wangedrag, op welke wijze ook tot uiting gebracht, is de lesgever
gemachtigd een lid van het terrein te zenden. De lesgever brengt rapport
uit bij het dagelijks bestuur. Het lid heeft recht hier inzage van te krijgen
en eventueel protest aan te tekenen. Er worden geen discussies gevoerd
op onze terreinen.
2. GSM-gebruik is niet toegelaten tijdens de lessen, noch door de cursist,
noch door de lesgever zelf. Hierop kunnen uitzonderingen toegestaan
worden door de lesgever. Men dient dit vooraf aan te vragen.
3. Roken is nooit toegelaten op onze oefenterreinen en in het clubhuis, ook
niet met een elektronische variant. Het is niet toegelaten om
sigarettenpeuken op de terreinen of op de grond te gooien.
4. De lesgever heeft het recht een lid de toegang tot het oefenterrein te
ontzeggen voor de training begint. Hierna volgt dezelfde procedure als in
artikel C1.
5. De geleider dient steeds zijn lidkaart bij zich te dragen op het
oefenterrein. De lidkaart is strikt persoonlijk en dient getoond te worden
op verzoek van de bevoegde persoon of de lesgever. Indien de geleider
de lidkaart niet kan tonen, mag hij/zij de lessen of het examen niet
volgen.
6. Bij gevaarlijke honden kan de lesgever eisen dat de hond een muilkorf
draagt.
7. Indien een hond het terrein bevuilt, hetzij door urineren of door
uitwerpselen zal de eigenaar of geleider het terrein zelf zuiver maken. De
geleider zal nadien zijn/haar lidkaart overhandigen aan de lesgever. Na
betaling van de voorziene boete aan het secretariaat krijgt de geleider de
lidkaart terug.
8. De volgorde der verschillende klassen, dient men verplicht met succes te
doorlopen (proeven en examens) alvorens te mogen overgaan naar de
volgende klas. Men zal nooit met dezelfde hond, in dezelfde discipline,
twee uur achter elkaar les volgen.
9. Leden van vreemde clubs of leden bij Hondenschool Hond en Baas
VZW die voor een vreemde club wedstrijden spelen, mogen alleen op de
door het dagelijkse bestuur bepaalde dag aan een training deelnemen. Dit
geldt tevens voor die leden welke het Brevet van de KKUSH behaald

hebben zonder de klassen, proeven èn examens van hondenschool hond
en baas VZW met succes doorlopen te hebben, zoals bepaald in artikel
C11. Dezelfde maatregel wordt genomen om toegelaten te worden in het
Agilityprogramma.
10.De leden verzamelen zich op het oefenterrein of de verzamelplaats, 10
minuten voor het begin van elke les. De honden dienen zich rustig te
gedragen onder toezicht van de geleiders. De leden dienen in het bezit te
zijn van hun lidkaart.
11.Leden die te laat komen, mogen de lessen niet storen en moeten de
lesgever verwittigen indien zij op het terrein wensen te komen. De
lesgever kan ten allen tijde de toegang weigeren.
12.Leden welke in de debutantenklas, Programma 1, programma 2 of de
wedstrijdklas van Agility wensen te trainen, dienen in het bezit te zijn
van het gehoorzaamheidsbrevet respectievelijk het TAP-brevet
afgeleverd door de KKUSH.
13.De ouders zullen erop toezien dat hun kinderen, welke buiten op
oefenterreinen rondlopen of spelen onmiddellijk hiervan verwijderd
worden. Wanneer ze toch beschadigingen toebrengen aan omheiningen,
toestellen, enz. of eender welk ander voorwerp eigendom van de club,
leidt dit tot schadevergoeding. Bij vaststelling van zulke feiten door een
bestuurslid, lesgever of lokaalhouder zal de procedure gevolgd worden
zoals in artikel D4. Dit geldt identiek voor volwassenen.
14.Het is niet toegelaten de oefenterreinen te gebruiken voor andere
doeleinden dan les geven of les nemen. Dit tenzij het bestuur hiervoor
per uitzondering toelating geeft.
15.Een individu zonder lidkaart heeft nooit, op geen enkel moment, toegang
tot de oefenterreinen.

D. CLUBLOKAAL
1. Het is de leden toegelaten hun hond(en) aangelijnd in het clublokaal te
brengen. Er wordt echter gevraagd dat de honden zich netjes en rustig
gedragen en steeds aan de leiband blijven.
2. Het is verboden honden los te laten lopen in het clublokaal.
3. Indien een hond het lokaal bevuilt, gelden dezelfde regels als vermeld in
artikel C6.

4. Het is verboden kinderen zonder begeleiding in het lokaal te laten, ze er
te laten spelen of rondlopen. Alle beschadigingen aan het lokaal, hetzij
door volwassenen, hetzij door kinderen, leidt tot schadevergoeding.
Hondenschool Hond en Baas VZW wijst elke verantwoordelijkheid af
voor materiële beschadigingen, ongevallen of kwetsuren van welke aard
ook veroorzaakt door of overkomen aan individuen. Eventueel kunnen
deze feiten leiden tot een voortzetting van de procedure zoals vermeld in
artikels F3, F4 of F5.
5. De lokaalhouders bepalen het openings- en sluitingsuur van het
clublokaal. Dit zal echter wel ten minste een half uur voor, en driekwart
uur na de lessen zijn. Na de eerste bel hebben de leden en gasten nog 15
minuten om een laatste consumptie te bestellen. Na de tweede maal
afbellen worden geen consumpties meer verstrekt aan de leden en de
gasten. Deze worden verzocht het lokaal rustig te ontruimen.
6. De leden zullen in het lokaal de consumpties zelf afhalen aan het buffet.
Wanneer deze uitzonderlijk toch gebracht worden, is dit alléén door de
“good will” van de lokaalhouders, die zelf onbezoldigde leden zijn. Ook
leeggoed, consumptieafval of materiaal voor de vaatwasser wordt door
de verbruiker opnieuw naar het buffet gebracht.
7. De consumpties worden onmiddellijk betaald. In geen geval zal van deze
regel afgeweken worden, tenzij de Raad Van Bestuur anders beslist.
8. Wanneer glazen, tassen of andere consumpties worden omgestoten,
zullen de leden aan het buffet de nodige doeken en dweilen vragen om
alles droog te reinigen.
9. De lokaalhouders zijn gemachtigd zelfstandig beslissingen te nemen wat
het lokaal betreft en welke op dat ogenblik noodzakelijk zijn.
10.Voor de aankoop van dranken, andere consumpties of materiaal,
goederen en eetwaren voor het buffet en winkeltje is de lokaalhouder /
uitbater verantwoordelijk.
11.De lokaalhouders, bestuursleden en lesgevers zijn gemachtigd personen
en honden welke de rust op ernstige wijze verstoren, de toegang tot het
lokaal te ontzeggen.

E.
SECRETARIAAT
BETALINGEN
AFREKENINGEN - LIDGELDEN

-

1. Minstens éénmaal per week zal voor alles, t.t.z. toog, winkeltje,
secretariaat enz. in detail afgerekend worden met de penningmeester of

2.

3.

4.

5.

6.

zijn plaatsvervanger. Minstens eenmaal per maand zal het secretariaat de
inkomsten en uitgaven in detail afrekenen met de penningmeester.
Elk lid zal het lidgeld betalen bij inschrijving. Het lidgeld voor het
volgend jaar dient betaald te worden tussen 1 december en 31 december.
Na 31 december vervallen alle verworven rechten en wordt het lid als
nieuw kandidaat toetredend lid beschouwd. Het bedrag wordt bepaald
door het dagelijks bestuur. De premie voor ongevallenverzekering tijdens
de oefensessies is in de prijs inbegrepen. Deze verzekering is verplicht
voor alle leden.
Leden betalen per kwartaal degressief lidgeld. De ordegrootte van het
lidgeld wordt bepaald door de Raad Van Bestuur. Zij worden vanaf de
dag van hun inschrijving beschouwd als cursisten, en kunnen starten met
les volgen vanaf de eerstvolgende datum zoals bepaald door de Raad Van
Bestuur.
Alle betalingen geschieden in handen van ofwel de penningmeester
ofwel van het secretariaat. Enkel contant geld wordt aanvaard. Het is ook
mogelijk de betaling te voldoen op rekeningnummer BE63 9300 0966
5308 op naam van Hondenschool Hond en Baas VZW.
Het ontslagnemend lid zowel het uitgesloten als geschorste lid heeft geen
recht op en mag de terugbetaling niet eisen van de bijdragen die hij of zij
heeft betaald.
Elk lid dat zich inschrijft, verklaart dat zijn of haar hond geen historiek
heeft van bijtincidenten naar mensen of naar andere honden. Ook
probleemgedrag van een hond dat dermate storend is dat het
groepslessen zou hinderen, moet gemeld worden bij de betrokken
medewerker van het secretariaat vooraleer men de inschrijving afrondt.
Wanneer er kan aangetoond worden dat er bij een inschrijving bewust
misleidende informatie gegeven is door de kandidaat-cursist, dan kan het
lidmaatschap onmiddellijk geschorst worden zonder terugbetaling van
het lidgeld.

F. SLOTBEPALINGEN
1. Elk lid ontvangt bij inschrijving een lidkaart, bij verlies word een nieuwe
lidkaart verschaft tegen betaling. Ook een nieuwe geleider voor dezelfde

2.

3.

4.

5.

6.

hond geeft aanleiding tot het afleveren van een nieuwe lidkaart tegen
betaling. De kosten hiervoor worden bepaald door de raad van bestuur.
De leden worden verzocht zich te richten naar de voorschriften van de
gemeentelijke en politieverordeningen in verband met honden aan de
leiband, geen uitwerpselen op de openbare weg, en andere schendingen.
De leden dienen zich ten alle tijden als ambassadeurs te gedragen door
ongemakken van hun dier zelf op te ruimen en te zorgen dat zelfs hun
sociale honden geen overlast zijn voor de gemeenschap.
Het Bestuur van Hondenschool Hond en Baas VZW is niet
verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of beschadigingen
veroorzaakt door leden, hun kinderen of bezoekers met hun kinderen en
honden. Dit aan derden, of aan eigendommen van hondenschool Hond en
Baas VZW. Dit kan steeds leiden tot schadevergoeding of afstand van
verhaal.
Elke inbreuk op de beschikkingen vermeld in de artikels van dit
huishoudelijk reglement, heeft de onmiddellijke schorsing van het lid tot
gevolg evenals eventuele klacht(en) bij de politie.
De geschillen betreffende de toepassing van de schorsing worden
voorgelegd aan de raad van bestuur welke optreedt als scheidsrechter, en
die beslist zonder verhaal. De eerstvolgende algemene vergadering zal
beslissen of deze schorsing wordt vernietigd ofwel dat het lid definitief
wordt uitgesloten uit Hondenschool Hond en Baas VZW.
Voor punten niet vermeld in dit huishoudelijk reglement, oordelen
zonder verder verhaal, de leden van de raad van bestuur, en/of de leden
van de algemene vergadering. Zij vergaderen zonder afbreuk te doen aan
de statuten, het huishoudelijk reglement of de bestaande wetgeving.
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