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NIEUWSBRIEF  
         Februari 2019 

Activiteiten: 

De overgangsproeven van deze maand vinden plaats op dinsdag 5 februari en zondag 3 

februari. Al denk je dat je hond niet klaar is, probeer toch maar eens mee te doen, dan kan je 

zien op welke oefening er meer geoefend moet worden. Vergeet niet: als je pup 6 maanden is, 

mag je automatisch naar de A klas zonder proef. Opgelet met de wedstrijd van april zal er geen 

overgang plaatsvinden van B naar C klas.  

 

 

Activiteiten: 

 Zondag 10 februari: Algemene vergadering 

 Zondag 21 april: Paaswandeling 

 Zondag 28 april: Wedstrijd Sociale test, Brevet en Debutanten 

 

 

 

Voor onze leden op Facebook. Er bestaat een facebook groep “Kampenhoutse 

Hondenschool” waar je als eerste de nieuwtjes te lezen krijgt. Het is een gesloten 

groep dus niet iedereen van buiten af ziet wat er gepost is. Maak je zeker lid! 
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Overgang januari 2019: 
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 Algemene vergadering: zondag 10/02/2019 om 

10u 
Wil je graag eens weten hoe het met de hondenschool gesteld is? 

Heb je leuke ideeën voor de toekomst? Kom dan zeker langs zondag 10/02/2019! 

 

Er is dan geen les. 

 

Agenda:  

Enkel leden die 1 jaar lid zijn voor 10/02/2019 hebben stemrecht. De andere leden zijn ook 

welkom. 

I. Controle van de aanwezigheden 

II. Welkomswoord van de voorzitter 

III. Goedkeuren van het vorig verslag 

IV. Voorstellen van de instructeurs en de klasverantwoordelijke 

V. Kasverslag 2018 

VI. Motivatie van de kascontroleurs 

VII. Toekomst en begroting van de Kampenhoutse Hondenschool  

VIII. Aanstellen van de nieuwe kascontroleurs 

IX. Aanpassing van de statuten 

X. Verkiezing van de penningmeester 

XI. Voorstellen van de beheerraad 

XII. Bespreking van de activiteiten 

XIII. Indien er nog voorstellen zijn van leden mogen deze kenbaar gemaakt worden 

XIV. Slotwoord  

Wedstrijd Sociale test, Brevet en Debutanten: 

28/04 

Zondag 28/04/2019 organiseert de Kampenhoutse Hondenschool haar wedstrijd Sociale test, 
Brevet en Debutanten. 

Inschrijven kan via mail naar nicky.van.opstal@hotmail.com of via MyKKUSH 

Sociale test is voor alle hondjes die op 28/04/2019 9 maanden oud zijn. 
Wat is de sociale test? (zie volgende pagina) 

Brevet kan men spelen indien men geslaagd is voor de sociale test en vanaf de leeftijd van 12 
maanden. 

Je kan altijd meer info vragen aan de instructeurs. 

Meer info: https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/wedstrijd/  

https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/wedstrijd/
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Praktisch zaken 

 

Verlenging 2019: 

De verlengingsbrieven zijn allemaal de deur uit.  

De betaling dient te gebeuren voor 15/01/2019 op onze rekening: BE35 7341 3529 
8437 met vermelding van de begeleider(s) + naam hond(en) 

De nieuwe lidkaarten zijn ter beschikking in de kantine.  

 

Sponsors, helpers,… 

De sponsors hebben allemaal een berichtje gekregen of ze ons nog graag willen 
steunen in 2019. We willen ze zeker allemaal bedanken voor de steun in 2018! 
Dankzij hen hebben we jullie een tal van activiteiten kunnen voorschotelen: 
Olmense zoo, Familiedag, Nieuwjaarsreceptie, verschillende markten, 
verschillende wandelingen,... 

Gezien we volgend jaar onze wedstrijd plannen, kunnen we alle steun gebruiken.  

Ken je iemand die onze hondenschool graag wilt steunen als sponsor of wil je zelf 
graag meewerken. Laat zeker iets weten! 

 

Ledenfoto’s 

Er zullen ledenfoto’s genomen worden voor ons ledenbord deze kan je terugvinden 
in onze kantine. 

 

Terugbetaling muatualiteit 

je kan van de mutualiteit een bijdrage krijgen omdat je aangesloten bent in een 
sportclub (wel maar voor 1 sport/jaar). Info en de formulieren van verschillende 
mutualiteiten kan je terugvinden op onze website, breng deze ingevuld langs op de 
hondenschool en wij tekenen deze af. 

https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/voordelen/ 

 

 

https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/voordelen/
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Huurders mogen wel degelijk een huisdier houden. 
Dat wordt de nieuwe norm in de 
standaardcontracten voor een huurwoning. 
Dierenminister Ben Weyts heeft daarover een 
akkoord bereikt met de Verenigde Eigenaars, de 
organisatie die de belangen van verhuurders 
behartigt en standaardcontracten aanbiedt. “Tot nu 
toe stond in zulke standaardcontracten dat 
huisdieren niet toegelaten werden, tenzij bij 
uitzondering. Nu draaien we de zaken om. 
Huisdieren zijn toegelaten, tenzij de huurwoning 
daar niet voor geschikt is”, zegt Weyts. "Zo 
brengen we de huurcontracten in 
overeenstemming met recente rechtspraak én 
zorgen we ervoor dat dierenliefhebbers geen 
afscheid moeten nemen van hun dieren wanneer ze gaan huren".  

 In Vlaanderen heeft 1 op 5 huishoudens een hond, 1 op 4 huishoudens heeft een 1 kat. Tegelijk is 1 op 
4 Vlamingen geen eigenaar, maar huurder van een appartement of een huis. 

Huurders met een huisdier botsen in de praktijk vaak op drempels, omdat de huurmarkt niet erg 
diervriendelijk is. Tot nu toe stond in het standaard-huurcontract van de verhuurderssector bijvoorbeeld 
een clausule waarin gestipuleerd werd dat huurders geen dieren mogen houden tenzij na schriftelijke 
toestemming van de verhuurder. Bovendien kon de verhuurder die toestemming ook altijd weer 
intrekken. 

De clausule leidde de voorbije jaren tot enkele rechtsgedingen, aangespannen door huurders die uit hun 
woning werden gezet omdat ze huisdieren hielden. Meermaals werden ze door de rechter in het gelijk 
gesteld vanwege de schending van het recht op privacy.  

Nieuwe clausule 

Vlaams Dierenminister Ben Weyts heeft nu een akkoord gesloten met sectororganisatie Verenigde 
Eigenaars over een nieuwe clausule in het standaardcontract dat wordt aangereikt aan alle verhuurders. 

In de nieuwe clausule wordt gestipuleerd dat de verhuurder in beginsel niet mag verbieden dat de 
huurder een huisdier houdt. Een verbod kan alleen maar als het reglement van het 
appartementsgebouw het houden van huisdieren verbiedt of wanneer de huurwoning ongeschikt is voor 
een bepaald dier – denk aan een grote hond in een kleine studio.  

Wat uitzondering was, wordt regel. Wat de regel was, wordt uitzondering. 

"Zo maken we Vlaanderen opnieuw wat diervriendelijker en stellen we de huursector meer open voor 
dierenvrienden. Meteen maken we ook een eind aan heel wat menselijk leed. Mijn mailbox zit vol met 
hartverscheurende verhalen van mensen die afscheid hebben moeten nemen van hun dieren omdat ze 
anders nergens konden huren" zegt Weyts. 

De Dierenminister wijst er ook op dat de nieuwe bepaling uitdrukkelijk vermeldt dat de woning geschikt 
moet zijn voor de betrokken dieren: "Dus geen Duitse scheper in een klein appartementje bijvoorbeeld. 
Ook dat is een goede zaak voor het dierenwelzijn" besluit Weyts.  

Concreet zijn dit de nieuwe clausules in de model-huurcontracten: 

Voor een huis: 

“De verhuurder mag in beginsel de huurder niet verbieden om huisdieren te houden, in zoverre 
gehuurde goed niet ongeschikt is om het (de) specifieke huisdier(en) te houden". 

Voor een appartement : 

"De verhuurder mag in beginsel de huurder niet verbieden om huisdieren te houden, in zoverre het 

gehuurde goed niet ongeschikt is om het (de) specifieke huisdier(en) te houden en de statuten of het 

reglement van orde van het gebouw het houden van huisdieren niet verbieden".  

 

https://www.benweyts.be/nieuws/huisdieren-worden-de-norm-in-huurcontracten?fbclid=IwAR2PCP-

XhpXz5LVexEM06QdUceW1EjqI70mYEDEIAxpLdR0htWVlIzxOhqA  
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Onze sponsors  
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