Canis Cunerae

Eindejaars –

Novum – 2012

Beste leden, honden enthousiasten.
Einde 2012
We lopen alweer naar het einde van het jaar 2012 toe.
Het was een druk jaar met veel gebeurtenissen. Ook voor hondenschool Canis Cunerae.
Ik noem maar even de rechtszaak bij de Rijdende Rechter over onze locatie “Remmerden”.
Het kostte ons een rib uit ons lijf maar de positieve uitspraak was er, nu nog alles met de Gemeente
Rhenen rond zien te krijgen.
En gelijk verder.
In 2013 bestaat Canis Cunerae alweer 12,5 jaar, en we gaan daar geen grote gebeurtenis of feest van
maken, maar we hopen dan wel dat dit eindelijk het jaar van “settelen” gaat worden. Een vaste plaats voor
hondenopvoeding en sport in Rhenen.
Wij gaan ons best ervoor doen.

Wandelroute mens versus honden

Contributie/lesgeld.
Omdat we bijna geen reserve hebben, de 2500 euro van de RR heeft bijna onze hele “spaarpot” gekost,
en er toch flinke uitgaven en de huur van de nieuwe locatie op ons afkomen, moeten we de financiën wat
op orde zien te krijgen. De schoorsteen moet wel blijven roken.
Maar aan de andere kant, we zijn een non-profit organisatie en we mogen geen “winst” maken.
Daarom moeten we het lesgeld voor de opvoedings lessen verhogen naar 6 euro per les, per kwartaal te
voldoen. Een heel kwartaal kost dus 78 euro, lessen die wij laten uitvallen worden natuurlijk niet berekend.
Losse lessen of proeflessen kosten 7,50 euro per keer.
Hierbij laten we de betaling van inschrijving en de donatie/jaarbijdrage aan de Stichting vervallen.
Men is na inschrijving automatisch donateur/lid van de Stichting CC.
Individuele of gedragsaanpassingen op het veld kosten 20 euro per half uur, op locatie 30 euro per half uur.
De specials, dogdance, behendigheid etc gaan 75 euro per cursus van 12 lessen kosten.
Alle betalingen moeten vóór aanvang van de eerste les van de cursus of het kwartaal voldaan zijn, bij
voorkeur per bank ABN AMRO 53.53.63.362 tnv Canis Cunerae ovv naam hond en cursus.
Contant op het veld mag alleen op zaterdag, en pinnen kan helaas niet bij ons.
Dus zoals het er nu uit ziet zijn er in 2013 de volgende mogelijkheden, woensdag is Dog Dance avond,
donderdag is de Behendigheid avond en de zaterdag is voor de opvoeding en Rally-O cursussen.
(zie advertentie hier onder)
Opzeggingen per brief of e-mail, een week van te voren en uiteraard blijft het normale reglement gelden.
Als er mensen zijn die met ingang van 2013 willen stoppen met de cursus dan graag voor 5 januari bericht.

Advertentie

Gezocht:
Hondenliefhebbers die (intern bij ons) opgeleid willen worden tot assistent/instructeur bij Canis
Cunerae.
Met de nieuwe locatie op Remmerden die er aan komt gaan we te zijner tijd onze activiteiten ook
uitbreiden. Er is gelukkig in de regio steeds meer belangstelling om de honden op te voeden, maar ook
voor de verschillende vormen van hondensport. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan speuren, groeps
dogdance, en de Canadian Rally-O wat wij aan het opzetten zijn.
Om dit goed voor te bereiden en omdat een van onze eisen cq voorwaarden is dat al onze instructeurs
goed opgeleid dienen te zijn moeten we daar nu al mee beginnen.
Heb je hier interesse in of vragen over? Bel dan even!!
Hondenbeleid en belasting in Rhenen.
Zoals U misschien vernomen heeft wordt in 2013 de hondenbelasting met ongeveer 50% verhoogd.
En verandert er verder niets aan het hondenbeleid.
Als hondenschool Canis Cunerae hebben wij daar enorm tegen geageerd. En zaten dan vaak als een soort
don Quichot bij de raadsvergaderingen. Maar aan een dood paard moet je niet willen trekken.

Oudjaarsavond
Op oudjaarsavond en nacht is hondenschool Canis Cunerae drie keer een uur geopend (19:00, 22:00, en
01:30) om honden, in een omgeving zonder vuurwerkknallen, gecontroleerd te laten spelen en daardoor
wat tot rust te laten komen.
Dit werkt vaak beter dan pillen of poedertjes waarvan sommige alleen maar verdoven.
Op deze manier willen wij de honden, en daarmee hun baasjes, de kans geven om de oudejaarsavond iets
beter door te komen.
Omdat er per tijdvak een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is moet er van te voren wel aangemeld
worden.
Info via onze site www.canis-cunerae.nl of per e-mail: info@canis-cunerae.nl.
Rest mij nog U een fijne jaarwisseling toe te wensen!
Robert Jan de Bruin
Voorzitter Stichting ter bevordering van hondenopvoeding en -sport “Canis Cunerae”

