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Maastricht 10 april 2016. 
 

Regelement 
 
1. Je wordt aspirant lid bij de inschrijving van de beginners (puppy) cursus. Nadat het lesgeld is 

voldaan. 
2. Je wordt lid als je de beginners cursus met goed gevolg hebt afgelegd, en de contributie is 

voldaan. De contributie moet voor de 9e van de maand voldaan zijn. 
3. Nieuwe leden zijn verplicht om hun inentingsboekje te tonen bij het inschrijven. 
4. Nieuwe leden zijn verplicht hun hond te laten chippen. En een werkboekje aan te vragen. 
5. Ieder lid dient zich af te melden als hij niet kom trainen, afmelden kan bij iemand van het 

bestuur, of noteer het op het bord met afmeldingen bij de ingang. 
6. Ieder lid is verantwoordelijk voor het doen en laten van zijn introducees en dieren. 
7. Schade toegebracht aan de club eigendommen of aan derden dienen te worden vergoed. 
8. Voor het trainen dient ieder geleider zij hond te hebben uit gelaten. Alle uitwerpselen op de 

training locatie dienen te worden opgeruimd. In de daarvoor bestemde bakken. 
9. Ieder lid dient zelf te zorgen voor zijn spullen. ( div. lijnen, slipketting, apporteerblokken, lange 

speurlijn, ijzeren ketting met brede leren halsband als de hond wordt afgelegd. Tuig om 
speuren en pakwerk te doen). 

10. Volg de instructies van de trainers op. 
11. Train met de hond aan de lijn (1m, 2m, 10m), of de trainer moet anders besluiten. 
12. Belonen van de hond, kan met  een bal of ander voorwerp, werp dan niet verder dan de 

lengte van de lijn. 
13. Houd rekening met andere mensen die ook  trainen. 
14. Los volgen alleen in opdracht van en onder toezicht van de trainers. 
15. Leden dienen samen alle attributen op te bouwen, na afloop af te breken, en op te ruimen. 
16. Niet trainende personen houden zich op de aangewezen afstand op daarvoor bestemde 

plaatsen, 
17. en onthouden zich van commentaar in welke vorm ook. 
18. Tijdens het trainen is het niet toegestaan alcohol te nuttigen, ook voor gast trainers en 

pakwerkers. 
19. Ieder NBG lid dient het  trainings programma ( VZH, IPO, UV of andere programma’s) naar 

behoren te kennen. 
20. Ieder lid dient zich jaarlijks 4 uur nuttig te maken voor de club. 
21. iedereen dient zich aan de regel van de kantine te houden. 
22. Ieder lid wordt geacht het regelement te kennen, en hier na te handelen. 
23. Ieder lid dient schriftelijk te melden dat hij gaat uit trainen ( duur, naam en plaats van de club) 

of als er examens dan wel wedstrijden worden gedraaid bij andere clubs. 
24. Als u zich niet houdt aan de dit regelement kunnen sancties volgen, of uw lidmaatschap 

worden beëindigd. 
25. Voor de kantine en parkeer regels zie het kantine regelement 
26. Door aspirant lid of lid te worden gaat u akkoord met het geldende regelement. 
27. In alle gevallen waar dit regelement niet in voorziet, beslist het aanwezige bestuur. 
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