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 Het  jaar – sportjaar – 2021 was opnieuw geen gemakkelijk jaar. Wedstrijden verplaatsen, trainingen 

aanpassen, de voortdurende schrik voor besmettingen, familieleden of vrienden in nood, evenementen 

afgelast, verschrikkelijke watersnood in de Ardennen. Het hield niet op en soms werden wij er moedeloos 

van. Maar zie, africhters zijn doorzetters en uiteindelijk werden onze inspanningen nog beloond met een 

spannende Belgian Winner en een schitterende Grote Prijs. Dank vrienden voor deze sportiviteit, inzet en 

volharding! 

 Wij hopen dat 2022 een stuk makkelijker wordt. Op sportief gebied belooft het een mooi jaar te worden : 

 een mooie en ruime kalender en stijgende inschrijvingen in alle categorieën zetten de trend! Wij wensen 

jullie allen een gezond en succesrijk jaar toe ! 

 

 Openstellen wedstrijden  

 De clubsecretarissen dienen zo snel mogelijk hun wedstrijd op de gebruikelijke manier  “open te stellen”.  

 Indien dit niet gebeurd is, verschijnt je wedstrijd niet in mykkushdogs, en kunnen de potentiële deelnemers 

zich dan ook niet langs deze weg inschrijven! 

 

 Inschrijvingsgelden   

 Financieel is het voor de clubs eveneens geen gemakkelijk jaar geweest. Om de clubs op dit punt enige ruimte 

te geven, laten wij een inschrijvingsbedrag toe tussen de 12 en 20 euro. Op deze manier kan iedere 

vereniging, naar eigen vermogen, haar inschrijvingsgeld bepalen. De clubsecretaris kan op mykkush het 

inschrijvingsbedrag als volgt aanpassen : 

 -ga naar de clubpagina van mykkush 

 -klik op “open wedstrijden” (linker blauwe kolom) → je krijgt je openstaande wedstrijden in een blauw kader 

 -tik op de wedstrijddatum 

 -In het eerste vak “algemeen” zie je onderaan €10. Klik op het getalletje: zo kan je het aanpassen met een 

getal tussen 12 en 20. De clubs zijn vrij om één van deze getallen te kiezen. 

 -klik op “opslaan” 

        Januari- 

         janvier    



 
 

 -Wanneer je nu een bevestiging verstuurt wordt  dit  bedrag automatisch op het te storten bedrag vermeld. 

 

 

 Forfaitlijsten   

 Aan de clubs wordt gevraagd voorafgaand aan de wedstrijd(en) de forfaitlijsten te raadplegen. Deze zijn 

 op mykkush te vinden, onder de rubriek « lijsten ». Wie op deze lijst prijkt, kan immers niet meer deelnemen 

aan een organisatie van de KKUSH, de KMSH of aangesloten verenigingen. (hij/zij heeft niet betaalde schulden 

 ten opzichte van de KKUSH of een aangesloten vereniging) 

 

Wedstrijden cat.3 – met CAC – aanvraag : administratieve vereenvoudiging (?)   

Tot op heden werd de CAC- aanvraag voor een cat.3 wedstrijd automatisch verkregen, door bij de wedstrijdaanvraag op 

de VDA-site  “cat. 3 – met CAC” te drukken. Dit systeem verloopt vrij rimpeloos. 

In een mail die recent vanuit het KMSH- wedstrijdsecretariaat naar enkele aanvragende clubs werd verstuurd, staat te 

lezen dat men nu ook de CAC-wedstrijden dient aan te vragen via de portaalsite van de KMSH. Verder staat te lezen dat 

ieder secretariaat beschikt over een toegang tot deze portaalsite. Bij nader toezien, is dit niet automatisch het geval, 

maar dient men deze via mail aan te vragen aan het sportsecretariaat van de KMSH. 

Wij betreuren dat deze “bijkomende administratieve” stap zonder  voorafgaand overleg of  enige motivatie werd gezet. 

Het is dank zij de goodwill van één onzer clubs, die plots voor dit onbekend fenomeen stonden, dat wij u deze bijkomende 

informatie kunnen geven. 

Werkwijze:   

Daar deze werkwijze vrij uitgebreid is, hebben wij deze uitgeschreven en geplaatst op de KKUSH -site : 

www.kkush.be → secties → sectie 1b → CAC-aanvragen→ procedure  

Let op : wanneer je reeds toegang hebt tot www.kmsh.be, dien je dit te melden, zoniet krijg je de juiste 

keuzelijsten niet te zien ! 

 

 

Wettelijke onderrichtingen voor clubs inzake stedenbouw, milieu, Horeca, dierenwelzijn, COVID…   

Wij leven in een maatschappij waar kluwen van wetgevingen menselijke activiteiten regelen maar ook 

beperken. 

Wij kunnen er dan ook niet genoeg de nadruk opleggen dat clubs zich grondig informeren betreffende de 

wetten waar hondenclubs aan onderhevig zijn. Het niet naleven daarvan kan ernstige gevolgen hebben voor 

Bestuurders en zelfs de levensvatbaarheid van de clubs bedreigen. 

Wij denken o.a. : 

- Wetgeving op dierenwelzijn 

- Milieuwetgeving  

- Bouwvergunningen 

- Vergunningen voor Horeca  

- Preventie en veiligheid 

- Volksgezondheid 

- Taksen op de verspreiding van muziek 

- Financiën : belastingen en BTW 

Meestal kan men voor informatie terecht bij de gemeentelijke overheid.  

Ook de VDA kan u in de meeste gevallen informeren en richtlijnen geven. 

(de steeds veranderende COVID-maatregelen worden door de VDA-nieuwsbrieven steeds up to date gehouden- 

volg deze strikt op, korte instructie betreffende de aangifte voor belastingsdiensten…) 

 

http://www.kkush.be/
http://www.kmsh.be/

