KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING
Opgericht 1907
Beschermheer Prof. mr. Pieter van Vollenhoven

AFDELING ZUID-HOLLAND

ALGEMEEN REGLEMENT
Artikel 1
Dit algemeen reglement is van toepassing op de reglementen, voorwaarden
en besluiten van de afdeling Zuid-Holland van de Koninklijke Nederlandse
Politiehond Vereniging.
Artikel 2
Bepaalde onderdelen aangaande bestuur, vergaderingen en commissies,
alsmede de opleiding voor afdelingshelper, voorwaarden voor
kampioenswedstrijden en selectiewedstrijden en andere voor reglementering
vatbare onderwerpen kunnen, ingevolge het algemeen reglement, in
afzonderlijke reglementeringen en voorwaarden worden vervat.
Artikel 3
De in artikel 2 bedoelde reglementeringen en/of voorwaarden treden in
werking na goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
Indien daartoe aanleiding bestaat kunnen deze reglementeringen en/of
voorwaarden worden veranderd dan wel aangevuld.
Deze veranderingen en/of aanvullingen zullen in werking treden na
goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
Verzoeken tot verandering en/of aanvulling van deze reglementen c.q.
voorwaarden kunnen door elke erkende vereniging dan wel ieder individueel
lid van de afdeling Zuid-Holland schriftelijk bij het afdelingsbestuur worden
aangevraagd.
Artikel 4
De uitleg van de gebruikte termen luidt als volgt:
a. met KNPV wordt bedoeld: Koninklijke Nederlandse Politiehond
Vereniging
b. met bestuur of afdelingsbestuur wordt bedoeld het bestuur van de
afdeling Zuid-Holland van de Koninklijke Nederlandse Politiehond
Vereniging
c. met afdeling als zelfstandig naamwoord of als deel van een
woord wordt bedoeld de afdeling Zuid-Holland van de
Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging
d. voor de uitleg van de overige terminologie wordt verwezen naar
de reglementen en de statuten van de KNPV en het algemeen
reglement van de afdeling Zuid-Holland
Artikel 5
Door het afdelingsbestuur kunnen commissies worden ingesteld,
dan wel worden aangewezen.
Deze commissies bestaan uit minimaal drie en maximaal vijf personen.
Mocht een commissie uit meer dan drie personen (moeten) bestaan dan zal
er altijd een oneven aantal commissieleden moeten zijn.
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Artikel 6
Kandidaten zijn personen, die schriftelijk te kennen hebben gegeven een
bepaalde opleiding te willen volgen, met alle daaruit voortvloeiende
voorwaarden en kosten. Kandidaten hebben het recht deel te nemen aan een
eventueel afsluitend examen. Zij zijn hiertoe niet verplicht.
Artikel 7
Elk examen dat wordt georganiseerd door het afdelingsbestuur wordt
afgenomen door een door het afdelingsbestuur benoemde
examencommissie.
De uitslag van het examen zoals geformuleerd door de examencommissie is
bindend.
De uitslag van ieder examen wordt onverwijld schriftelijk meegedeeld door de
voorzitter van de desbetreffende examencommissie aan het afdelingsbestuur.
Artikel 8
Onder examen wordt verstaan een onderzoek naar de kennis en/of
kundigheden van iemand die naar een door de KNPV erkende functie of
bevoegdheid dingt, door middel van ondervraging, hetzij schriftelijk en/of
mondeling dan wel door uitvoering van een praktische test.
Artikel 9
Onder herexamen wordt verstaan een onderzoek naar dat gedeelte of het
geheel van de totale kennis en/of kundigheden dat tijdens het examen als
onvoldoende was beoordeeld.
Artikel 10
Een kandidaat heeft recht op een examen en maximaal twee herexamens.
Artikel 11
Indien een kandidaat na twee herexamens er niet in is geslaagd een
voldoende te scoren, dan wordt hij ongeschikt geacht voor de
desbetreffende functie of bevoegdheid.
Hij heeft derhalve geen recht meer op welke vorm van herkansen dan ook.
Wel kan de kandidaat zich aanmelden voor een andere opleidingsrichting.
Artikel 12
Een medische verklaring is een verklaring die is afgegeven door een arts of
een daartoe bevoegde instantie omtrent de lichamelijke gesteldheid en
conditie van een bepaald persoon met betrekking tot het in staat zijn van
het leveren van fysieke inspanningen dan wel het kunnen verdragen van
fysieke belastingen.
Artikel 13
Het afdelingsbestuur bepaalt waar en bij wie een dergelijke medische
verklaring kan worden verkregen.
Met de uitslag van bedoelde verklaring wordt, binnen beperkingen van
het doel van de verklaring, vertrouwelijk omgegaan.
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Artikel 14
Onder kampioenscombinatie wordt verstaan die combinatie van geleider
en hond die in dat jaar kampioen werd in de kampioenswedstrijd
Politiehond 1.
Artikel 15
Indien aan het volgen van een cursus of het meedingen naar een
kampioenschap kosten verbonden zijn voor de deelnemer dan zal de
deelnemer deze kosten vooraf aan het afdelingsbestuur moeten voldoen.
Deze kosten worden jaarlijks door het afdelingsbestuur bepaald en in januari
door middel van een mededeling in het officiële orgaan van de KNPV “De
Politiehond” en/of de website bekend gemaakt.
Artikel 16
Daar waar in de reglementen in enkel- of meervoud wordt gesproken kan
men hier, indien van toepassing, respectievelijk ook meer- of enkelvoud
lezen.
Daar waar in de reglementeringen in de “hij-vorm” wordt gesproken, kan
men dit, indien van toepassing, vervangen door de “zij-vorm”.
Artikel 17
In het geval dat het algemeen reglement of enig ander besluit,
voorwaarde of reglement van de afdeling Zuid-Holland niet voorziet,
beslist het afdelingsbestuur of een lid daarvan.
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