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Lidgeld: zie punt A van het huisreglement

1. De voorwaarden tot het starten van Agility worden vastgelegd door de hoofdinstructeur, in
samenspraak met het bestuur.
2. Kandidaat beginners (pre-beginner) mogen zich aanmelden vanaf hun hond 3 md oud is.
3. Deze zullen een starterspakket à 130€ aanschaffen van O.H.S. wat inhoudt; materiaal nodig
voor deze opleiding. Tevens zullen er een aantal betalende Theorie & praktijklessen à 10€
per les (foundations) dienen gevold naargelang de vorderingen. Tijdens en na deze lessen
krijgen zij nog een bepaalde tijd om deze oefeningen thuis verder te zetten en tevens de
mogelijkheid om gratis online te werken. Van deze online bijstand kan enkel gebruik
gemaakt worden indien men minstens één privéles per maand neemt. Nadien volgt er een
praktijkexamen waarin men zal moeten slagen. Daarna kan men aan de slag als beginner.
4. Lesgeld AG: Vanaf de klas beginner wordt er lesgeld à 2 € betaald. Aan te raden is het gebruik van
een voordeelkaart van 20 € deze geeft recht op 12 lessen. (M.a.w. 10 + 2 gratis) De leskaart/ticket zal
opgevraagd worden bij de aanvang van de les.

5. Vanaf de hond de leeftijd heeft bereikt van 9 md. + 1dag dient men een
socialisatiebrevet(proef) te behalen. (Dit kan in onze of een andere hondenschool)
6. De geleiders zullen op een voorziene FB Site ten laatste iedere morgen voorafgaand aan de
training hun aanwezigheid moeten bevestigen. Terug afmelden kan te allen tijde. (Bij ziekte
of langdurige afwezigheid graag ook melding maken)
7. De geleiders dienen minstens 15 min. voor het begin van de les aanwezig te zijn. (Zich
klaarmaken en uitlaten & opwarmen van de hond.)
8. De hond dient voorzien te zijn van een losse kennel/bench die rond of aan het terrein kan
geplaatst worden in afwachting tot zijn of haar sessie begint.
9. Na iedere oefening dient de geleider de hond zo snel mogelijk aan te lijnen, en terug in de
bench te plaatsen.
10. De geleiders worden geacht de nodige toestellen, gebruikt voor elke training mee op te
stellen en indien nodig mee netjes weg te bergen.
11. Om in de wedstrijdgroep de lessen te volgen dient men het attest TAP behaald te hebben en
minstens 7 wedstrijden per jaar te spelen. (Weekendwedstrijd op dezelfde locatie telt slecht
voor 1)
12. Tijdens onze jaarlijkse Agilitywedstrijd worden de geleiders geacht om zich als helper op te
geven.
13. Tijdens onze wedstrijd zullen de eigen leden zich onthouden van deelname. (Uitzondering
hierop ingeval van selectiewedstrijd of punten te kort voor kampioenschappen)
13.Wij verwachten ook van onze leden een helpende hand bij de seizoen onderhoudsdagen.
14.Er kunnen te allen tijde afwijkingen zijn op dit reglement i.v.m. Corona maatregelen, deze
dienen uiteraard gevolgd.
Het bestuur.

