
Beste cursisten van de GHSV Harderwijk e.o., 

Zoals in de lessen verteld en in de jaarplanning aangegeven hebben we deze week examens voor de 

groepen Agility en GHS, GHB, GHE en GHX.  

Het examen vindt plaats op zaterdag 25-06-2022 

Iedereen dus ook de cursisten uit andere groepen en toeschouwers zijn van harte welkom. 

Dit betekent voor u allen dat er in deze week, 21-06-2022 t/m 25-06-2022,  

geen lessen gegeven worden. 

Hierbij sturen wij u een lijst met de deelnemers. Traint u in een 1 van deze groepen (Agility en GHS, 

GHB, GHE en GHX) maar staat u niet op de lijst neem dan direct contact met ons op via het 

contactformulier - bestuur op de website. 

Voor alle duidelijkheid  voor de examenkandidaten: 

- Eenieder moet zich tussen 8:30 en 9.00 uur bij het examensecretariaat in de bestuurskamer 

van ons clubhuis aanwezig te melden.  

- Bij het aanwezig melden dient u aan te tonen dat uw hond ofwel de jaarlijkse inentingen 

gehad heeft dan wel positief op antistoffen is getiterd    

- Indien u niet in de gelegenheid bent om zich in ons clubhuis voor 9 uur aanwezig te melden 

kunt u zich telefonisch in ons clubhuis aanwezig melden op telefoonnummer 0341 431080. U 

dient dan nog wel uiterlijk een half uur voor uw examen het inenting/titer bewijs te 

overleggen bij ons examensecretariaat. 

- De tijden voor aanvang van uw examen kunnen nog veranderen. Dit wordt omstreeks 09:20 

uur bekent gemaakt. Dit hangt namelijk af van het aantal aanwezigen. Als u zich telefonisch 

aanwezig gemeld heeft dient u zelf tussen 9:30 en 10:00 uur ons wederom te bellen om te 

vragen wat uw definitieve starttijd is. 

- Iedereen wordt verwacht minimaal 30 minuten voor de persoonlijke starttijd aanwezig te 

zijn.  

- Niet op tijd aanwezig zijn op het examen kan uitsluiting van het examen tot gevolg hebben. 

Wij houden onze contributie (€25,00 per jaar) en de cursusgelden zo laag mogelijk zodat zoveel 

mogelijk mensen in de gelegenheid zijn om gezellig en leerzaam met hun hondje te kunnen trainen. 

Dit kunnen we doen doordat de instructeurs, barmedewerkers het bestuur en alle andere 

vrijwilligers geheel zonder vergoeding hun werk doen. Ook houden wij de kosten zo laag mogelijk 

doordat er in ons clubhuis gezellig koffie, thee of een ander drankje en eten genuttigd wordt. Helaas 

is dat in de corona tijd niet zo geweest. We hopen dat u allen nu weer gezellig in ons clubhuis of op 

ons terras komt en gebruikt maakt van ons aanbod achter de bar.  

Een vereniging kan alleen bestaan door U. Laten we samen staan voor een gezonde en gezellige 

vereniging. 

Het bestuur en de instructeurs wensen u allen een hele gezellige en leerzame examen dag toe. 


