STICHTING GEDRAG, GEHOORZAAMHEID & BEHENDIGHEID
Voor verenigingen die, vanwege beperkte kynologische activiteiten, op grond van de bepalingen in het reglement van
de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland geen erkenning kunnen verkrijgen, is sinds 5 december 1987,
de mogelijkheid aanwezig zich aan te sluiten bij de Stichting Gedrag, Gehoorzaamheid en Behendigheid.
Deze stichting is onderdeel van de Koninklijke Nederlands Kennelclub ‘Cynophilia” en is in samenwerking met de Raad
van Beheer tot stand gekomen.
De stichting, opgericht 12 januari 1987, heeft ten doel mogelijkheden te bieden aan de verenigingen die met honden
activiteiten willen beoefenen, die in eerste instantie aan plaatselijke verenigingen behoren op grond van het gestelde in
de reglementen van de Raad van Beheer, doch die als zodanig niet door de in aanmerking komende vereniging wordt
georganiseerd.
Aansluiting is mogelijk voor verenigingen die zich uitsluitend bezighouden met:
- het geven van praktische instructie op alle niveaus van FCI-Obedience
- het geven van praktische instructie voor Gehoorzame Hond
- het geven van praktische instructie voor Agility
- het geven van praktische instructie voor Flyball
- het geven van praktische instructie voor het Verkeerszekere Honddiploma en Uithoudingsvermogencertificaat
- het organiseren van examens en wedstrijden van bovengenoemde activiteiten.
Voor de oprichting van verenigingen en het al dan niet kunnen toetreden tot de stichting, gelden ter wille van de
bescherming van erkende verenigingen binnen wier gebied de vereniging wil ontstaan en werkzaam zijn, de volgende
regels:
- toetreding is niet mogelijk indien bij de erkende vereniging de mogelijkheid aanwezig is om binnen haar gebied
alle eerder genoemde activiteiten te beoefenen
- toetreding is niet mogelijk voor een deel van de eerder genoemde activiteiten indien de mogelijkheid daartoe
bij een erkende vereniging aanwezig is.
Contributie bedraagt 100 euro per jaar. Indien het lidmaatschap na 1 juli van het jaar aanvangt, wordt 50% van de
contributie in rekening gebracht. Er wordt eenmalig een inschrijfgeld van 25 euro gerekend. Na betaling wordt de naam
van de vereniging toegevoegd op de website en doorgeven aan de Raad van Beheer.
Voor verdere informatie en aanmelding kan men zich wenden tot het secretariaat van K.N.K. Cynophilia, 8e Wijk 3, 8414
NA Nieuwehorne, secretaris@cynophilia.nl.

AANVRAAGFORMULIER
VOOR INSCHRIJVING BIJ DE STICHTING GEDRAG, GEHOORZAAMHEID &
BEHENDIGHEID
Naam van uw vereniging
Naam en adresgegevens van uw voorzitter

Naam en adresgegevens van uw secretaris

Naam en adresgegevens van uw penningmeester

(Vestiging) Plaats van uw vereniging
Hoe lang bestaat uw vereniging
Hoe is uw vereniging ontstaan

Binnen het gebied van welke erkende kynologische vereniging beoefent uw vereniging haar activiteiten

Heeft u contact opgenomen met de KC in uw gebied – JA/NEE ( graag toelichten)

Met welke activiteiten houd uw vereniging zich bezig

Wat is de afstand tussen uw trainingsaccommodatie en de dichtstbijzijnde KC in uw gebied
Hoeveel cursisten/deelnemers schrijven per jaar bij u in voor een Gedrag & Gehoorzaamheid cursus
Welk percentage gaat door naar een vervolg cursus
Hoeveel (opgeleide) instructeurs heeft uw vereniging
Hoeveel cursisten/deelnemers in uw vereniging doen mee aan Agility/Behendigheids training
Hoeveel cursisten/deelnemers in uw vereniging doen mee aan Flyball training
Noem (overige) cursussen die uw vereniging geeft, die niet zijn genoemd

Ondergetekenden verklaren er mee akkoord te gaan dat aansluiting bij de Stichting Gedrag, Gehoorzaamheid & Behendigheid onmiddellijk wordt
beëindigd, indien de vereniging zich gaat bezighouden met andere kynologische activiteiten dan waarvoor de overeenkomst met de Stichting
Gedrag, Gehoorzaamheid & Behendigheid zal worden aangegaan. Zij gaan bij toelating akkoord met de geldende regels van de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland, waaronder de Stichting Gedrag, Gehoorzaamheid & Behendigheid valt, voor zover deze van toepassing zijn. Bij
overtreding gaan zij akkoord met beëindiging van de overeenkomst.
De aansluiting tot de Stichting Gedrag, Gehoorzaamheid & Behendigheid is eerst dan van kracht, nadat de betaling is ontvangen.
Ondergetekenden verklaren, alles naar waarheid te hebben ingevuld en zich uitsluitend te zullen bezighouden met de activiteiten zoals
bovengenoemd vermeld.
Datum:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
(handtekening)
(handtekening)
(handtekening)

