
1.1 Algemeenheden  
 

Art. 1 De beheerraad neemt aan en/of weigert een verzoek tot aansluiting zonder uitleg verschuldigd 
te zijn. 
Art. 2 Reglement lidmaatschap DIRO.  

1. Ieder lid betaalt 30 € per jaar. Actieve leden betalen supplementair 30 € 
verzekeringspremie voor gezelschap en 20 € voor africhting. 
Buffet personeel krijgt een lidkaart zonder kosten. Deze bijdrage is ook persoonsgebonden 
en niet overdraagbaar aan een ander gezinslid. 
2. Ieder aangesloten lid is verzekerd bij de algemene verzekeringspolis van de V.C.H.H.D. en 
de V.O.E., goedgekeurd door BLOSO. Deze polis bestaat uit: 
– de burgerlijke aansprakelijkheid; 
– een persoonlijke ongevallenverzekering; 
– een publieksverzekering 
3. Indien er een tweede persoon van hetzelfde gezin met dezelfde hond speelt dan kost dit 
20 €. 
4. Een instructeur mag indien hij dat wil, spelen met iemand anders zijn hond (uiteraard moet 
deze persoon wel lid zijn) 
5. Een instructeur mag iemand anders die niet uit hetzelfde gezin maar wel lid is, laten spelen 
met zijn/haar hond zonder extra kosten 
6. De leden dienen zich te houden aan de reglementen van de club. 
8. Een instructeur mag ten allen tijde met zijn/haar hond op de terreinen en er van de 
toestellen gebruik maken. 
9. Een instructeur mag geen privé-lessen geven op de terreinen van de club. 

Art. 3 Het lid dient het huishoudelijk reglement en de statuten van de club DIRO DILSEN en deze van 
de Nationale Instanties te eerbiedigen en na te leven. 
Art. 4 De beheerraad bepaalt het bedrag der lidgelden en verzekeringspremies volgens art. 8 der 
statuten van DIRO DILSEN. 
Art. 5 Een lid dat zijn hond voorstelt, dient dit te doen gedurende het ganse jaar onder de naam van 
de club waarbij hij/zij bij aanvang van het jaar aansluit, voor zover deze club het ganse jaar blijft 
bestaan. Art. 5 is eveneens van toepassing wanneer het lid zijn hond door een andere liefhebber laat 
voorstellen. 
Art. 6 Veranderen van club is slechts toegelaten na zich in orde gesteld te hebben met de scheidende 
club. 
Art. 7 Iedere beheerder die 3 opeenvolgende keren afwezig is op een raad van beheer wordt ontzet 
uit zijn functie. 
Art. 8 Aangezien honden onderling niet verzekerd kunnen worden (is eigen risico) kan de club noch 
het terreinpersoneel verantwoordelijk gesteld worden bij gebeurlijke ongevallen. 
Art. 9 Wangedrag en inbreuken tegen de statuten of huishoudelijke reglementen worden 
gesanctioneerd. De omvang der straf wordt bepaald door de beheerraad. Het lid kan tegen de 
opgelopen sanctie enkel in beroep gaan bij de desbetreffende Nationale Instanties en dit per 
aangetekend schrijven. 
Art. 10 Bij onvoorziene toestanden of gebeurtenissen, niet opgenomen in de statuten of in het 
huishoudelijk reglement, is de beheerraad gemachtigd maatregelen te treffen die gunstig zijn voor 
een degelijke werking van de club. 
Art. 11 De officiële trainingsdagen worden door de beheerraad bepaald. 
Art. 12 Iedere hond dient ingeënt te zijn tegen hondenziektes. De beheerraad kan evenwel inentingen 
verplichten tegen besmettelijke virussen. 
Art. 13 De leden die naar de oefeningen komen zijn verplicht hun hond aan de leiband te houden en 
alle veiligheidsnormen in acht te nemen. De leden dienen hun hond verzorgd te presenteren. De 
leden dienen op aanvraag een inentingsbewijs voor te leggen. 
Art. 14 Ieder lid met een ziekelijke hond dient dit te melden. Honden onder geslachtsinvloed worden 
niet toegelaten op het terrein. 
Art. 15 Ieder lid dat gebruikt maakt van een hok is verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen 
eraan, en voor het zuiver houden ervan. 
Art. 16 Hondenmishandeling op het terrein wordt gesanctioneerd. 
Art. 17 Gedurende de oefeningen zijn de toeschouwers verplicht zich buiten het oefenterrein te 
houden. 



Art. 18 Aangiften van ongevallen van gelijk welke aard moeten gemeld worden bij de secretaris 
binnen de 24 uur na het ongeval. 
Art. 19 Bij onvoorziene toestanden of situaties dient de beheerraad te beslissen en de bestaande 
reglementering aan te passen.  
 
1.2 Onderhoud gebouwen, terreinen, materialen  

 
Art. 20 Opzettelijke vernielingen aan gebouwen, terreinen of materialen worden bestraft en kunnen 
uitsluiting uit de club tot gevolg hebben. 
Art. 21 Stukken gemaakt door een hond dienen hersteld te worden door de eigenaar van de hond. 
Art. 22 Alle werken uitgevoerd ten dienste van de vereniging worden op eigen verantwoordelijkheid 
uitgevoerd. De club beschikt over volgende polissen: sportrisico’s – B.A. uitbating – A.O. na 
tussenkomst Z.I.V. – O.A. en brandpolis. 
Art. 23 Bij onvoorziene toestanden of situaties dient de beheerraad te beslissen en de bestaande 
reglementering aan te passen.  
 
1.3 Toegang en gebruik van het clubhuis  

 
Art. 24 Verhuur van de kantine gebeurt door de beheerraad. De openingsuren en sluitingsuren 
worden vastgelegd door de beheerraad. 
Art. 25 Toegang tot de kantine buiten de trainingsuren is enkel mogelijk in het bijzijn van een 
bestuurslid. 
Art. 26 Het verblijf in de kantine dient ordelijk en deftig te gebeuren. 
Art. 27 Het toedienen van alcoholische dranken gebeurt volgens het hieromtrent geldende 
politiereglement. 
Art. 28 Ieder clublid dient zich ter beschikking te stellen voor het onderhoud van het clubhuis. 
Art. 29 Ideeën in strijd met de goede clubgeest zijn uit den boze. 
Art. 30 Bediening en onderhoud van het clubhuis dienen met de grootste zorg te gebeuren door het 
personeel van dienst. 
Art. 31 Suggesties en klachten worden rechtstreeks of via de ideeënbus overgemaakt aan de 
beheerraad. 
Art. 32 Het is verboden met honden in de kantine te komen. 
Art. 33 De toegang achter de tapkast is verboden voor minderjarigen beneden de 18 jaar. 
Art. 34 Bij onvoorziene omstandigheden of situaties dient de beheerraad te beslissen en de 
bestaande reglementering aan te passen. 
 
Alzo opgesteld te Dilsen op 25-11-2005 door de beheerraad. 
 


