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REGLEMENT ACTIVITEITEN COMMISSIE (AC) 

1. Algemene definities 
2. Doelstelling en taken AC 
3. Voorschriften voor het organiseren van een AC-evenement 
4. Bepalingen omtrent het inschrijven en toelaten van Retrievers op een AC-evenement 
5. Bepalingen omtrent de organisatie en het verloop van een AC-evenement 
6. Slotbepalingen wijziging(en) AC-reglement 

 
1. ALGEMEEN  

NLV   
Nederlandse Labrador Vereniging 
F.C.I.   
Federation Cynologique Internationale 
AC   
Activiteiten Commissie. Een door het bestuur van de NLV ingestelde commissie met als 
doelstelling het stimuleren van een goede band tussen baas en hond. 
Retriever   
Een hond behorende tot een ras dat door de F.C.I. is ingedeeld bij de Retrievers in rasgroep 8 
AC-evenement  
Een evenement georganiseerd door de AC of een door de AC aangewezen persoon of 
personen. Zo organiseert de AC onder andere behendigheids-dagen, KindLabradorShows 
tijdens de NLV-dagen, ringtrainingen, speurdagen, wandelingen en workshops waterwerk. 

Medewerker  
Zij die door de AC aangezocht zijn te helpen bij een AC-evenement. 

 

2. DOELSTELLING EN TAKEN AC 

Art. 2.1 
De AC richt zich op Labrador bezitters, die met hun hond actief willen zijn, maar zich niet tot 
de jacht aangetrokken voelen. 
 
Art. 2.2 
Doelstelling van deze commissie is een goede band tussen baas en hond te stimuleren. 
 
Art. 2.3 
De AC doet dit door:  

- Het organiseren van behendigheidsdagen 
- Het organiseren van een KindLabradorShow tijdens de NLV-dagen 
- Het organiseren van ringtrainingen 
- Het organiseren van speurdagen 
- Het organiseren van wandelingen   
- Het organiseren van workshops waterwerk 
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3. VOORSCHIFTEN VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN AC-EVENEMENT 

Art. 3.1 
Voor het organiseren van een AC-evenement heeft men toestemming van de NLV nodig, die 
deze bevoegdheid aan de AC gedelegeerd heeft. 
 
Art. 3.2 
AC-evenementen staan onder toezicht van de AC die dit toezicht doet uitoefenen door een 
afgevaardigde. 
 
Art. 3.3 
Personen of instanties die een AC-evenement willen organiseren dienen vroegtijdig contact 
op te nemen met de AC-voorzitter of verantwoordelijk AC-commissielid voor wat betreft 
datum, aantal deelnemers, plaats en soort AC-evenement. 
 
Art. 3.4 
De organiserende personen dienen zich te houden aan de algemene richtlijnen van de AC 
voor wat betreft budget, reclame, prijzen, geschenken aan keurmeesters en medewerkers 
etc.. 
 
Art. 3.5 
De organiserende partij dient zich te houden aan de reglementen vastgesteld door de AC 
omtrent de organisatie en het verloop van het evenement. 
 
Art. 3.6 
De organiserende partij draagt er zorg voor dat de afgevaardigde van de AC uiterlijk op de 
derde dag voorafgaand aan de dag van het AC-evenement in het bezit is van het volledige 
programma. De AC geeft uiterlijk drie dagen voor het evenement het aantal deelnemers 
door aan trainers, restaurant en andere belanghebbenden. 
 
Art. 3.7 
Uiterlijk vier weken na afloop van een AC-evenement dient een volledig ingevulde en van 
alle rekeningen voorziene eindafrekening aan de AC-voorzitter of verantwoordelijk AC-
commissielid te worden gestuurd. 

 

4. BEPALINGEN OMTRENT HET INSCHRIJVEN EN TOELATEN VAN RETRIEVERS OP EEN 
AC-EVENEMENT 

Art. 4.1 
Door deelname aan een AC-evenement onderwerpt de deelnemer zich aan de bepalingen 
van dit reglement en mag hij geacht worden bekend te zijn met de bepalingen van dit 
reglement. 
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Art. 4.2 
Inschrijving op de door de AC georganiseerde evenementen staat open voor alle 
retrieverrassen, met dien verstande dat NLV-leden met Labrador retrievers altijd voorrang 
hebben, gevolgd door NLV-leden met andere retrieverrassen boven niet leden. 
 
Art. 4.3 
Inschrijfformulieren staan op de website van de NLV, maar kunnen ook opgevraagd worden 
bij een van de leden van de AC. 
Inschrijvingen dienen vóór de sluitingsdatum bij de AC ontvangen te zijn. Iedere deelnemer 
ontvangt een bevestiging van deelname, tenzij in de LP anders is vermeld. 
Het inschrijfgeld, sluitingsdatum e.d. staan vermeld in de LP en op de website van de NLV.   
Inschrijvingen worden pas in behandeling genomen na ontvangst van de machtiging voor het 
incasseren van het inschrijfgeld.  
 
Art. 4.4 
Annulering van de inschrijving kan vóór de sluitingsdatum kosteloos geschieden. Bij 
annulering na sluitingsdatum of indien niet wordt deelgenomen aan het evenement, om wat 
voor reden dan ook, is men verplicht het inschrijfgeld te voldoen. 
Inschrijfgeld wordt alleen gerestitueerd bij overschrijding van het maximum aantal 
deelnemers. 
 
Art. 4.5 
De AC is bevoegd een minimum en maximum aantal deelnemers per evenement vast te 
stellen. De AC is bevoegd bij een, naar haar oordeel, te gering aantal deelnemers het 
evenement af te gelasten. 
 
Art. 4.6 
Per evenement wordt bekend gemaakt wat de minimum en evt. maximum leeftijd is voor de 
deelnemende honden. 
 
Art. 4.7 
Deelnemers en deelnemende honden, die zich op enigerlei wijze misdragen tijdens een AC-
evenement, worden van verdere deelname uitgesloten. Het gebruik van prikkettingen of 
‘gentle-leaders’ zijn niet toegestaan. 
 
Art. 4.8 
Door in te schrijven op een AC-evenement gaat de deelnemer akkoord met publicatie (in 
welke vorm dan ook) in b.v. de Labrador Post, op de website en op de Facebook pagina van 
de Nederlandse Labrador Vereniging. 
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5. BEPALINGEN OMTRENT DE ORGANISATIE EN HET VERLOOP VAN EEN AC-
EVENEMENT 

Art. 5.1 
De AC is eindverantwoordelijk voor het georganiseerde AC-evenement. 
 
Art. 5.2 
De door de leiding gegeven aanwijzingen / richtlijnen dienen te allen tijde te worden 
opgevolgd (zoals b.v. het aangelijnd houden tijdens een evenement). 
 
Art. 5.3 
Deelnemers doen geheel voor eigen risico mee aan een AC-evenement.  
Deelnemers kunnen de NLV, AC of evt. andere door de AC aangewezen personen niet 
aansprakelijk stellen voor enig ongerief of nadeel, inbegrepen ongevallen, als direct gevolg 
van een AC-evenement, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld of ernstige 
nalatigheid. 
 
Art. 5.4 
Uitgesloten van deelname zijn: 
-  Honden, die gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken, voorafgaande aan 

het evenement, in omstandigheden hebben verkeerd, waardoor het gevaar van 
besmetting met hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijke aard in het 
bijzonder, te vrezen valt. 

-  Zichtbaar dragende teven.  
-  Teven, die op de dag van het evenement in een toestand van loopsheid verkeren, 

mogen niet meedoen aan een AC-evenement. Uitzondering hierop vormt de 
ringtraining, waar loopse teven welkom zijn. 

-   Honden, die op de dag van de activiteit kreupel zijn. 
-  Een fysieke beperking hebben waardoor meedoen niet gewenst is. 
 
 

6. SLOTBEPALINGEN  WIJZIGING(EN) AC REGLEMENT 

Art. 6.1 
1.  Voorgenomen wijzigingen, dit reglement aangaande, zullen na goedkeuring door het 

bestuur van de NLV, in de Labrador Post gepubliceerd worden.  
2.  De voorgenomen wijziging zal, direct na publicatie in de Labrador Post, eveneens op 

de AC pagina van de NLV-website worden gepubliceerd. 
3.  Zwaarwegende argumenten tegen een voorgenomen wijziging kunnen door leden, 

binnen 4 weken na publicatie in de Labrador Post, schriftelijk worden ingediend bij de 
AC en het bestuur van de NLV. In dat geval zal de voorgestelde wijziging ter 
beoordeling en besluitvorming aan de eerstvolgende en Algemene Leden 
Vergadering worden voorgelegd. 

4.  Indien er binnen de lid 3 hiervoor genoemde 4 weken genoemde periode geen 
schriftelijke bezwaren zijn ingediend worden de voorgenomen wijzigingen definitief 


