
                                                                                                                            
Lid worden van HSV Nijkerk. 

Lid worden van onze vereniging kan als we geen ledenstop hebben.  
Je aanmelding gaat eerst via het bestuur, die bekijkt of er plek is voor jou en de 
hond, daarna word je voorgesteld aan de leden. 
Wij houden het recht om soms niet in te gaan op aanmeldingen. 
Je bent bij ons 1 jaar aspirant lid om te kijken of het allemaal wel lukt met je hond en 
met jou en of je past binnen de groep. Je mag maximaal met 2 honden trainen bij 
ons, dit moeten wel 2 dezelfde honden zijn. 
Volgens onze statuten zal er een opbouw moeten zijn tot examen doen en 
wedstrijden mits de hond dit aan kan. 
Eis is dat je minimaal 2 keer van de 3 keer in de week komt trainen en altijd kan op  
zaterdag ivm het speuren, uitzonderingen daar gelaten. 
Wij hebben geen speur instructeur, wij speuren met zijn allen op 1 veld zelfstandig. 
Wij hebben geen appel instructeur, wij trainen op ons zelf en helpen elkaar. 
Wij hebben geen pakwerk instructeur, wij helpen elkaar. 
Aspirant leden mogen niet op de speurvelden en trainingsvelden komen buiten de 
normale trainingstijden. 
 
IGP trainingstijden : 
Dinsdag 18:00 t/m 22:00  
Donderdag 18:00 t/m 22:00   
Zaterdag 08:45 t/m klaar +/- 16:00. 
 
Als je lid wordt op onze club dan wordt je automatisch aangemeld bij de NBG, dit 
kost jou per jaar ongeveer € 40,00 + € 12,50 inschrijfgeld NBG. 
Inschrijfgeld HSV Nijkerk € 10,00. 
Lidmaatschap kost per jaar x bedrag dit zal de penningmeester aan je laten weten. 
Van de leden wordt verwacht dat zij op examens, wedstrijden en andere 
evenementen die onder auspiciën van de NBG worden georganiseerd, uitkomen 
voor HSV Nijkerk en niet voor de rasvereniging. 
 
Lid zijn gaat ook gepaard met verplichtingen. 
Er zijn diverse werkroosters opgesteld door het bestuur. 

Bardienst : 
Je zult 1 keer in de +/- 10 weken bardienst moeten draaien op zaterdag vanaf 10:30 
t/m 1 uur na de training, als je niet kan dan moet je zelf een vervanger regelen onder 
de leden. 
Dit houdt in achter de bar staan en zorgdragen voor eten en drinken van de leden.  
⁃ Stofzuigen van de kantine + tafels afnemen. 
⁃ Frituren + keukendienst 
⁃ Eind van de dag de bar schoonmaken, bijvoorbeeld afwassen van de frituurspullen. 
⁃ koffiekannen schoonmaken en koffiefilterhouder leeg maken etc. 
⁃ koelkasten bijvullen voordat je naar huis gaat.   
 
WC Rooster : 
Je zult 1x in de zoveel tijd de WC schoon moeten maken, dit staat in een rooster. 
Grasmaai rooster :  
Paar keer per jaar grasmaaien.  
1x per jaar onderhoud van de kantine.  
 
Het bestuur van de HSV Nijkerk 
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Opgesteld 15-03-2016  – Gewijzigd 09-06-2021 - Gewijzigd op 01-08-21 
 
1. Van de leden van HSV Nijkerk wordt verwacht dat zij met elkaar omgaan volgens de algemeen 
aanvaarde gedragsregels en met wederzijds respect. Er wordt niet gescholden of geschreeuwd en er 
wordt geen fysiek geweld gebruikt. 

2. Alle leden van HSV Nijkerk zijn aansprakelijk voor de daden van hun hond en dienen dan ook in het 
bezit te zijn van een WA-verzekering waarbij de hond ook is meeverzekerd. 
 
3. Indien men een keer niet kan deelnemen aan de training, wordt het op prijs gesteld als dit van te 
voren wordt gemeld, hetzij via het mededelingenbord in de kantine of in de ‘whats app’ groep van HSV 
Nijkerk. 
 
4. De trainingstijden van HSV Nijkerk zijn: 

 Dinsdagavond appèl vanaf 18:00 uur t/m 20:00.  
Vanaf 20:00 Pakwerk kort werken ivm de eindtijd van 22:00. 

 Donderdagavond pakwerk vanaf 19.15 uur. Leden die voorafgaand aan het pakwerk 
nog appèl willen lopen, worden geacht op dit tijdstip het veld te hebben verlaten. 
Eindtijd donderdagavond 22:00 

 Zaterdag om 9.00 uur speuren. Iedereen die wil speuren wordt geacht uiterlijk 10 
minuten van te voren aanwezig te zijn, zodat het veld ingedeeld kan worden 
afhankelijk van het aantal deelnemers. Van de leden wordt verwacht dat zij zelf 
informeren of en zo ja, waar er gespeurd wordt. Appèl lopen kan op zaterdag tot 
13.00 uur, aansluitend wordt pakwerk gedaan. 
Van alle leden wordt verwacht dat zij bekend zijn met deze tijden en zich hieraan 
houden. 

5. Het bestuur stelt een schema op voor te verrichten schoonmaak- en /of andere werkzaamheden ten 
behoeve van de kantine of het trainingsveld. Van alle leden wordt verwacht dat zij zich aan dit rooster 
houden. Indien zij niet in staat zijn de ingeplande werkzaamheden te verrichten, dienen zij zelf voor 
vervanging te zorgen. 
 
6. Een aspirant lid wordt door het bestuur voorgedragen aan alle leden van HSV Nijkerk. Zijn er 
bezwaren tegen het aspirant lidmaatschap van een bepaalde persoon, dan wordt erover vergaderd en 
gestemd. Is de meerderheid van de leden tegen het aspirant lidmaatschap, dan kan deze persoon 
geen aspirant lid worden. Het aspirant lidmaatschap duurt in principe één jaar. Tijdens dit jaar betalen 
zij trainingsgeld dat gelijk staat aan de contributie die de leden betalen. Na dit jaar besluit het bestuur 
of hij/zij wel of geen lid wordt van HSV Nijkerk. Aspirant leden worden ook ingeroosterd voor de 
(schoonmaak)werkzaamheden die de leden verrichten. 
 
7. Naast het lidmaatschap bestaat er ook een donateurschap. Personen die geen lid (meer) zijn van 
HSV Nijkerk, maar toch bij de vereniging betrokken willen blijven, kunnen donateur worden voor een 
bedrag van €50,- per jaar. Zij worden uitgenodigd voor alle activiteiten van HSV Nijkerk (zoals de BBQ 
of de Nieuwjaarsreceptie), maar hebben geen stemrecht.  
 
8. Alle leden van HSV Nijkerk worden aangemeld bij de NBG. De ledenafdracht die HSV Nijkerk aan 
de NBG betaalt, wordt doorberekend aan de leden. 
 
9. Het lidmaatschap van HSV Nijkerk dient schriftelijk, vóór 1 december van het lopende jaar te 
worden beëindigd. Dit kan door middel van het sturen van een e-mail of per post aan de secretaris. 
Wordt het lidmaatschap na 1 december beëindigd, dan  wordt de NBG contributie voor het 
daaropvolgende jaar aan het vertrekkende lid doorberekend.  
 
10. Van de leden wordt verwacht dat zij op examens, wedstrijden en andere evenementen die onder 
auspiciën van de NBG worden georganiseerd, uitkomen voor HSV Nijkerk. 
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11. Niet speuren op de vrijdag  i.v.m. het speuren op de zaterdagen en de eventuele hinder  die 
andere honden ervan kunnen ondervinden. Gelieve te melden op de “whats app” als je gespeurd hebt 
op de speurvelden.  
 
12. Van de leden wordt verwacht dat zij met voldoende regelmaat komen trainen, zodat van een 
goede trainingsopbouw sprake kan zijn.  
 
13. Het is toegestaan bij andere verenigingen te trainen of examen/wedstrijd te doen, dit verplicht 
vermelden bij het bestuur als je bij een andere vereniging examen/wedstrijd doet, 
en noteren op het desbetreffend bord, of op de groep’ s  whats app. zetten. 
 
14. Alle deelnemers aan een training helpen bij aanvang op eigen initiatief met het gereed maken van 
het trainingsveld voor appèl- of man werktraining en het opruimen van het trainingsmateriaal na 
afloop. 
 
15. Er wordt van alle leden verwacht dat zij hun hond(en) inenten volgens het advies 
vaccinatieschema voor honden, inclusief kennelhoest. 
Honden die giardia hebben zijn 4 weken niet welkom op de club. 
Honden die kennel kuch hebben zijn 3 weken niet welkom op de club. 
 
16. Het is toegestaan met een loopse teef aan de trainingen deel te nemen, een loopse teef kan 
eventueel in overleg met de instructeur als laatste deelnemen aan een training. 
 
17. Een lid van HSV Nijkerk mag met maximaal 2 honden aan de trainingen deelnemen. 
 
18. Indien een hond zijn/haar behoefte doet op het terrein van HSV Nijkerk, dient dit te worden 
opgeruimd door zijn/haar geleider of geleidster.  
 
19. Honden worden uitgelaten in de daarvoor bestemde uitlaatstrook. Van de leden wordt verwacht 
dat zij (en hun honden) geen overlast (op welke wijze dan ook) veroorzaken bij de omringende 
sportclubs. 
 
20. Om geen overlast te veroorzaken voor omwonenden, dienen de leden er zorg voor te dragen dat 
hun honden vóór, tijdens en na de training niet aanhoudend blaffen. 
 
21. Het is niet toegestaan om voor of tijdens deelname aan trainingen en examens alcoholische 
dranken te gebruiken. 
 
22. Het is niet toegestaan om meegenomen eten en drinken in de kantine of op het terras te nuttigen. 
 
23. Honden ouder dan 6 maanden mogen niet in de kantine komen (uitzonderingen daargelaten). 
 
24. Kantine rekeningen dienen aan het eind van iedere maand te worden voldaan. 
 
Datum,     01   :  08     : 2021 
Op de laatste algemene vergadering aangepast en goed gekeurd door de leden. 
Het bestuur van de HSV Nijkerk. 

De HSV Nijkerk is te gast op het terrein van de Bouvier Dressuurgoep Nijkerk, 
KvK 40506240 
  

De HSV Nijkerk is te gast op het terrein van de Bouvier Dressuurgroep Nijkerk, beheerder van het Terrein en kantine. 
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