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Doelen
1. Vastleggen van de verschillende stappen die genomen worden als er door
weersomstandigheden gevaar voor mens en hond tijdens de training kan
ontstaan.
2. De coördinatoren, instructeurs en cursisten zijn optimaal geïnformeerd.
3. Het trainingsveld blijft zo optimaal mogelijk te gebruiken
4. Toegangspad en parkeerplaats zijn veilig te gebruiken.
Aanleiding
1. Herhaaldelijk afgelasten van de trainingen en daarover onvolledige
communicatie naar leden.
2. Mensen zijn boos omdat er niet getraind mag worden, terwijl het in hun ogen
wel kan.
3. Punt 2 zegt veel over de motivatie van mensen om met hun hond te trainen.
Redenen waarom niet getraind kan worden
• I.v.m. veiligheid van mens en dier
• Ter bescherming van de grasmat
Beslissing of er al dan niet getraind kan worden, wordt samen genomen
door
• Terreinmeester (verantwoordelijk bestuurslid voor het terrein)
• Coördinatoren
• Trainers
• Cursist
Communicatielijnen
• Terreinmedewerker  terreinmeester
• Terreinmeester  Coördinatoren, website en bestuur
Vermelding website : veld goed gekeurd / afgekeurd of aangepaste lessen
• Coördinatoren  trainers én cursisten (via de mail)
Voorwaarden voor acties en communicatie
• Terreinmeester of terreinmedewerker moet in staat zijn voor 16.00 uur het
terrein te inspecteren
• Terreinmeester moet alle mailadressen of mobiele telefoonnrs van co’s of
plaatsvervangende co’s hebben om beslissing snel te communiceren
• Één van de website beheerders moet stand-by zijn zodat vóór 17.00 uur
publicatie op de site mogelijk is
• Coördinatoren moeten afspraken maken met hun instructeurs over
communicatie naar hen en eventueel naar de cursisten

Veldcondities
1 Veld is droog
2 Veld is gedeeltelijk nat
3 Veld is grotendeels nat, veel plassen en een laag
water op het veld
4 Veld is bevroren met sneeuw erop
5 Veld is bevroren met bevroren sneeuw
6 Bovenste centimeters ontdooid daaronder bevroren

Er kan getraind worden
Er kan getraind worden
Er kan niet getraind worden
Er kan aangepast getraind worden
Er kan niet getraind worden
Er kan niet getraind worden
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Vanaf situatie 3

Dagelijkse veldcontrole door terreinmedewerker of terreinmeester.
Overleg terreinmeester met co der co’s voor 16.00 uur.

1e keer afgelasten

De inhaalles winterweer/ vergaderdag kan gebruikt worden om les in
te halen

2e keer afgelasten

Inplannen theorieles

3e keer afgelasten

De datum van de train de trainers wordt een inhaalles. De train de
trainers wordt verschoven.

Compensatie uitgevallen lessen
Ter compensatie van uitgevallen lessen worden bovenstaande acties ondernomen.
Bij meer dan 3 uit te vallen lessen is er sprake van onmacht daar zal geen
vergoeding tegenover staan.
Verantwoordelijkheid
Ten alle tijden blijft artikel 16 (van het hh reglement) van kracht wanneer advies van
het bestuur niet opgevolgd wordt:
De vereniging noch haar bestuur, noch de door haar aangestelde instructeurs of
trainingscoördinator dragen enige aansprakelijkheid voor schade aan lijf en/of
goederen van leden of derden, aangericht op en/of in de door de vereniging in
gebruik zijnde accommodaties.

