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Huishoudelijk Reglement van de NVDV vzw
Dit reglement treedt in werking op 30/01/2018
Art.1
Het huishoudelijke reglement van het Nationaal Verbond Dienst & Verdedigingshonden vzw
geld voor alle aangesloten clubs.
Art.2
Met de aansluiting bij de vereniging verbindt het lid zich tot kennisname en aanvaarding van
de statuten en reglementen Van N.V.D.V. vzw
Art.3
Elke aangesloten club ontvangt het huishoudelijke reglement. Het moet beschikbaar zijn in
iedere aangesloten club. Leden en toetredende leden en gasten zijn verplicht zich te houden
aan de voorziene bepalingen in het H.R.
Art.4
De leden van de raad van bestuur zijn gemachtigd de voorschriften van onderhavig reglement
te laten eerbiedigen. Iedere club en persoon die ze overtreedt zal verzocht worden zich er
onmiddellijk naar te schikken, indien niet zal het bestuur de club sanctioneren.
Art.5
Elke onveilige situatie of het niet naleven van het H.R. moet door de clubs gemeld worden
aan de raad van bestuur.
Art.6
Indien een lid de veiligheid of waardigheid van het verbond schaadt, zal deze door de raad
van bestuur verzocht worden de activiteiten binnen het N.V.D.V. vzw te verlaten. Zo niet zal
er een algemene vergadering bijeengeroepen worden.
Art.7
Indien een club de veiligheid of waardigheid van het verbond schaadt, zal deze door de raad
van bestuur verzocht worden de activiteiten binnen het N.V.D.V. vzw te verlaten. Dit zonder
enige terugbetaling van de jaarlijkse bijdrage. Indien de club niet akkoord gaat met de, door
de raad van bestuur, genomen beslissing, zal zoals de wet voorziet, een algemene vergadering
worden samen geroepen die zich hierover zal uitspreken.
Art.8
Ieder toegetreden lid kan te allen tijde de deelname aan wedstrijden verboden worden en dit
na een grondige motivatie en verantwoording aan de algemene ledenvergadering en
betrokkenen worden persoonlijk verwittigd.
Art.9
De raad van bestuur beslist over het aanvaarden van een nieuwe club binnen de N.V.D.V.
vzw. Dit moet gebeuren binnen 1 maand na de aanvraag.
Art.10
Van clubs die al eens lid zijn geweest en die opnieuw wensen aan te sluiten, zal de
kandidatuur door de raad van bestuur onderzocht worden.
Art.11
De geïnde bedragen zijn definitief eigendom van de N.V.D.V. vzw en zullen niet terugbetaald
worden, ingeval van ontslag, schorsing of uitsluiting van een club.
Art.12
Voor elke herstelling, van moedwillige schade aan geleende materialen van het verbond,
alsook door onvoorzichtigheid of nalatigheid zal de verantwoordelijke club de kosten moeten
dragen.
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Art.13
Het volledige reglement kan te allen tijde door de raad van bestuur gewijzigd en aangepast
worden. Het zal dan ter goedkeuring aan de algemene vergadering worden voorgelegd.
Art.14
De raad van bestuur of de N.V.D.V. vzw is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke
ongevallen. Iedere club is verplicht een verzekering voor alle medewerkers aan wedstrijden
af te sluiten. De raad van bestuur houdt zich het recht voor, dit te allen tijde te controleren.
Art.15
Om als keurder voor de N.V.D.V vzw in aanmerking te komen raden we ten sterkste aan om
een opleiding keurder gevolgd te hebben.
Art.16
Pakwerkers moeten voldoende ervaring met verdedigingshonden hebben.
Art.17
Deelnemers aan evenementen die niet aangesloten zijn bij een aangesloten club zijn
toegestaan dit als het totaal inschrijvingen niet boven de vijftig komt, en indien er
voorrang gegeven word aan deelnemers van een aangesloten club bij tijdige inschrijving.
Boven de vijftig zijn er enkele deelnemers van de aangesloten clubs toegelaten. Bij wedstrijden
zal hun deelname niet mee verwerkt worden in het klassement.
De einddatum voor de inschrijving is acht dagen vooraf.
Art.18
Het jaarlijkse lidgeld voor de clubs bedraagt 50 €. Voor nieuw toetredende clubs wordt een
eenmalig bedrag van 50 € boven het jaarlijkse lidgeld gevraagd.
Art.19
Alle praktijkwedstrijden en verwante oefendagen moeten volgens de punten en de
reglementen van het N.V.D.V vzw georganiseerd te worden.
Art.20
Het sportjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
De algemene ledenvergadering zal plaatsvinden iedere derde zaterdag van januari.
Clubs die hun lidgeld niet betaald hebben voor de algemene ledenvergadering krijgen geen
stemrecht.
Art.21
De spelers van de clubs die geen officiële wedstrijd organiseren verliezen bij loting een van
de gespeelde officiële wedstrijden. Deze loting zal doorgaan op een bestuursvergadering.
Een uitzondering op deze regel zijn de clubs die nieuw aansluiten, het sportjaar waarin ze
aansluiten dienen ze geen wedstrijd te organiseren.
Art.22
Om te zetelen in de raad van bestuur dient het toekomstige bestuurslid afkomstig te zijn uit
een club die minstens twee jaar lid is van het verbond. Als bijkomstig voorwaarde moet hij
effectief ook twee jaar lid zijn van die club. Geen twee leden uit één club in de raad van
bestuur.
Art.23
Alle evenementen worden voor de eerste deelnemer vertrokken gecontroleerd door twee leden
van de raad van bestuur, samen met twee afgevaardigden van twee verschillende clubs
aangeduid door het bestuur. De aanbevelingen van het bestuur moeten opgevolgd worden.
Indien een club dit weigert wordt de proef geschrapt. Een lid van de keuringscommissie moet
mee de aanvalsmannen en keurders begeleiden naar hun proef en controleren of de proef
onveranderd blijft.
Art.24
Alle betalingen van de deelnemers voor een evenement moeten per overschrijving gebeuren,
de respectievelijke clubs van de deelnemers zijn verantwoordelijk voor deze betaling. Iedere
inschrijving moet voorafgaandelijk betaald zijn. De betaling is geen bewijs van inschrijving.
Art.25
De verwerking van de wedstrijdpunten gebeurt door één bestuurslid en één lid van de
organiserende club.
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Art.26
De leden van de aangesloten clubs die actief wedstrijd spelen zijn verplicht de verzekering te
nemen die aangeboden is door de vereniging, deze verzekering dekt de geleider, hond als
burgerlijke aansprakelijkheid. Leden van niet aangesloten clubs moeten een aantoonbare
verzekering hebben.

