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1. Opening/welkom 

Peggy opent om 19.12 de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Fijn dat we 
compleet zijn.  
 

2. Ter vaststelling: 
2.1. Agenda is ongewijzigd vastgesteld 

2.2. Notulen d.d. 14 september 2020.  
Notulen zijn vastgesteld en kunnen worden gepubliceerd.  
N.a.v. Peggy’s vraag over de nieuwe werkwijze met de pupcode geeft Albert aan dat het 
is afgestemd met de werkgroep foktoetsing (Peter en Helen). 
 

3. Ter informatie 

3.1. Actielijst d.d. 26-1--2020 wordt aangepast en in dropbox geplaatst.  
 

4. Ingekomen stukken (muv de ingekomen mails van de RvB, zie aparte map in dropbox) 
4.1. Ingekomen mail vereniging Tollers met verzoek amendement voor ALV RvB te steunen 

Per mail reeds afgestemd en geantwoord dat we het amendement ondersteunen 
4.2. Bijlage Oproep-gebruiksrecht-SNP-profielen-aan-alle-rasverenigingen-versie-oktober-

2020 
4.3. Ingekomen mail inzake inzet dekreu en dekking teef die niet conform VFR zijn. Per 

mail reeds afgestemd. Eigenaar dekreu is voor 1 jaar geschorst en eigenaar teef is 
voor 5 jaar geschorst.  

4.4. Ingekomen mail van inzake VFR m.b.t. werkeis 
De mail wordt ingebracht bij agendapunt VFR op de ALV.  

4.5. Ingekomen mail inzake eerste Vizsla in NL 
Ter kennisgeving aangenomen. 

4.6. Ingekomen mail inzake uitnodiging bespreking deelname gezamenlijke Pinkstershow 
Per mail reeds afgestemd en geantwoord dat we geen belangstelling hebben. 

4.7. Ingekomen mail voorzitter Belgische Vizsla-vereniging inzake afstemming activteiten 
Per mail reeds afgestemd. De datum van onze KCM is in samenspraak met de 
werkgroep exterieur afgestemd op die van de Belgische Vizsla-vereniging. 

4.8. Ingekomen mail inzake ondersteuning Hildeward Hoenderken als kandidaat 
bestuurslid RvB  
Per mail reeds afgestemd. We ondersteunen de kanidatuur.  

4.9. Ingekomen mail inzake ondersteuning Carnelis Last als kandidaat bestuurslid RvB 
Per mail afgedaan. We ondersteunen de kandidatuur 

4.10. Ingekomen mail voorzitter fokcommissie Zwiterland 
Per mail antwoorden dat wij ons aan de rasstandaard houden.  

4.11. Ingekomen mail inzake plaatsing buitenlandse dekreuen op de website 
Onderwerp wordt geagendeerd voor de volgende bestuursvergadering.  

4.12. Ingekomen mail inzake plaatsing buitenlandse dekreuen op de website (zie ook 4.11). 
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5. Bestuurszaken algemeen:  

5.1. ALV Raad van Beheer 28 november 2020 
Het is Hans helaas niet gelukt om de ALV van de RvB bij te wonen. Er zijn 4 nieuwe 
bestuursleden voor de RvB benoemd, alle 4 voorgedragen door de rasverenigingen. 
De zittende bestuursleden zijn hierna opgestapt. De Raad van Beheer is nu weer op 
zoek naar nieuwe bestuursleden.  

5.2. Jaarverslag 2020 
Peggy heeft het concept jaarverslag in dropbox klaargezet. Verzoek aan iedereen om 
uiterlijk 31 december voor zijn portefeuille het verslag aan te vullen of de tekst bij 
Peggy aan te leveren, zodat zij het er in kan plakken.  

5.3. ALV d.d. 20-02-2021 
De kascommissie komt 11 januari voor de kascontrole. Omdat het onzeker is op de 
ALV wel doorgang kan vinden op 20 februari, wordt er een reservedatum gepland op  

5.4. Fokkersoverleg 2021 
Geen nieuws op dit moment 

5.5. Vacatures 
Tot nu toe geen reacties op de vacature voorzitter. We polsen binnen onze 
werkgroepen.  

5.6. Opschonen dropbox en hard-copy stukken 
Peggy heeft al het een ander opgeschoond. Verder schuiven we dit door naar volgend 
jaar 

5.7. Vermelding telefoonnummers en (email)adressen van bestuur en ledenadministratie 
Sommige leden hebben nog geen toegang tot internet. Zij geven doe voorkeur aan 
telefonisch contact met de ledenadministratie. Alber stem af met Huub of hij er 
bezwaar tegen heeft om zijn telefoonnummer te vermelden.  

 
6. Commissie fokkerij en gezondheid: Peggy 

6.1. Sancties, schorsingen en berichtgeving 
De fokker die is gevraagd om schriftelijk te reageren n.a.v. 3 klachten, weigert dit 
schriftelijk te doen. Als alternatief wil zij een mondelinge toelichting geven tijdens 
een bestuursvergadering. Afgesproken is dat zij uitgenodigd wordt om een half uur 
voorafgaand aan de eerstvolgende bestuursvergadering een toelichting te geven aan 
het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris). Hiervan wordt 
verslag gemaakt door de secretaris. Het verslag maakt onderdeel uit van de notulen 
van de bestuursvergadering.  

6.2. Registratie schorsingen en officiele waarschuwingen 
De werkgroep fokkerij en gezondheid houdt bij welke sancties, met welke termijnen 
er zijn opgelegd.  

6.3. Enquete VFR, zie bijlagen 
Peggy heeft de enquete uitgezet. Het blijkt dat alleen de eerst 100 responses gratis 
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zijn. Om meer respons te ontvangen moet er een abonnement ad € 432 afgesloten 
worden. Peter geeft aan dat hij het jammer vindt dat de werkgroep fokkerij en 
gezondheid niet is gevraagd om input te leveren voor de vragenlijst. We vragen Marco 
Verweij of het mogelijk is om een enquete in onze website te maken. Gelijktijdig 
vragen we de werkgroep fokkerij en gezondheid om alsnog input te leveren op de 
vragenlijst.  

6.4. Melding en registratie gezondheidsproblemen, enquete en registratie (Zoo-easy) 
Zie 12.8 

6.5. Beloning inspanning fokkers voor aanmelding nieuwe leden en/of deelname aan 
verenigingsactiviteiten 
Sommige fokkers zijn actiever dan anderen voor wat betreft het aanmelden voor de 
Jonge Hondenkeuring en/of het stimuleren van pupkopers om lid te worden. Belonen 
kan door deze fokkers/kennels te vermelden in het jaarverslag en/of ze een podium te 
bieden in de Varia.  
 

7. Commissie Veldwerk: Hans 
7.1. Afrekening BVT i.s.m. DSL 

Afrekenming heeft plaats gevonden, en er is € 284,- ontvangen. Het is niet mogelijk 
om achteraf te controleren of dit bedrag juist is. 

7.2. JWR, secretariaat 
Ruben Groenendijk is namens ons contactpersoon voor de JWR. Janneke van de Ben 
heeft een stuk geschreven over de wijze waarop de loting plaats vindt. Dit stuk is nog 
niet aangeboden aan het bestuur. Actie Hans. Hans geeft aan dat hij woensdag een 
skype-overleg heeft met de werkgroep veldwerk, en dat hij hierover terug koppelt.  

7.3. Uitnodiging belgische Vizsla-vereniging voor veldwerkwedstrijd 
 

8. Commissie Apporteer- en Zweetwerk: Nanna 
8.1. Zweetwerk proef-workshop Noord Nederland 

Nanna geeft aan dat ze contacten heeft in Groningen, Drente en Overijssel om een 
zweetproef/-workshop te organiseren.  

8.2. Zweetwerk proef C 
Joke merkt op dat ze het teleurstellend vindt dat Nanna nog steeds geen contact 
heeft opgenomen met Linda. Nanna pakt dit op.  
 

9. Commissie Exterieur: Joke  
9.1. 2e Fokgeschiktheidskeuring 17 januari 2021 

Er zijn inmiddels weer enkele aanmeldingen binnen. Besloten wordt om een 2e 
fokgeschiktheidskeuring te organiseren op 17 januari.  

9.2. Jonge Hondenkeuring 29 mei 2021 
Er zijn tot nu toe 53 honden aangemeld, waaronder 4 complete nesten van 1 fokker.  
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9.3. KCM 12 september 2021  
In afstemming met de werkgroep exterieur en de Belgische Clubmatch is besloten de 
KCM op 12 september te houden.  
 

10. Commissie Evenementen: André 
10.1. Wandelingen 

Er zijn in 2021 weer 4 wandelingen gepland. André geeft de data door aan Joke, zodat 
ze in de agenda opgenomen kunnen worden.  

10.2. Vizsla-dag 29 mei 2021 
André gaat het draaiboek actualiseren. Het draaiboek wordt geagendeerd voor de 
eerstvolgende vergadering.  
 

11. Commissie Media: Albert 
11.1. Varia 

De Varia zag er weer tip-top uit. Complimenten aan de redactie. 
11.2. Website, stand van zaken registratie prestaties veldwerk en apporteer- en zweetwerk 

Geen acties geweest.  
11.3. Facebook 

Geen opmerkingen 
11.4. Sponsoring/stands 

Kronch is ook in 2021 onze sponsor.  
 

12. Ter bespreking 
12.1. Voorstel VFR 

Conceptvoorstel ligt ter inzage in dropbox 
12.2. Sanctiebeleid bij overtreding VFR 

Na een uitgebreide discussie komen we tot het volgende voorstel:  

• Geen waarschuwing;  van een fokker mag verwacht worden dat hij/zij zich 
eerst goed informeert (bv via de Vereniging) voordat men gaat fokken 

• 1e overtreding; schorsing van 1 jaar, waarbij gedurende dat jaar geen melding 
van nest/fokker op de website, geen deelname aan verenigingsactiviteiten en 
publicatie van de schorsing op de website 

• 2e overtreding; schorsing van 3 jaar, waarbij gedurende die 3 jaar geen 
melding van nest/fokker op de website, geen deelname aan 
verenigingsactiviteiten en publicatie van de schorsing op de website 

• 3e overtreding; royement voor 5 jaar. 
12.3. Enquete VFR en conceptvoorstellen RvB 
12.4. Normenmatrix  

De Vizsla doet niet mee bij de pilot van de eerste 100 rassen. Op dit moment roept 
de normenmatrix nog veel vragen op. We volgen de ontwikkelingen.  
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12.5. Huishoudelijk reglement 
We hebben het concept doorgenomen en er zijn nog een aantal 
wijzigingsvoorstellen. Joke verwerkt de wijzigingen en plaatst het document daarna 
in de ALV-dropbox map.  

12.6. Voorstel reglement jaarprijzen 
We besluiten het reglement niet aan te passen voor de a.s. ALV.  

12.7. Jaarplanning 2021 
Verzoek aan iedereen om de data van activiteiten door te geven aan Joke zodat ze in 
de agenda opgenomen kunnen worden.  

12.8. Aanschaf en implementatie ZOO-EASY 
We moeten eerst een beeld hebben hoe ZOO-EASY werkt. Lida Reeskamp heeft ons 
aangeboden om te komen kijken. Daarnaast willen we weten wat de RvB voor ons 
kan betekenen m.b.t. gezondheidsregistratie.  

12.9. Voorstel attentie vrijwilligers 
Peggy levert de tekst aan voor het kaartje bij het kerstpakket.  

12.10. Voorstel boekhouding 
Albert heeft de voorlopige resultatenrekening van 2020 opgesteld en gedeeld. Het 
verwachte resultaat 2020, voor resultaatsbestemming bedraagt € 1.380 (positief). Na 
dotaties aan bestemmingsreserves bedraagt het resultaat € 670 (negatief). 

12.11. Voorstel workingtest 
Er blijkt nog geld op een privé-rekening te staan van de externe organisatie van de 
Workingtest. Aangezien de workingtest dit keer onder de vlag van de Vizsla-
vereniging is georganiseerd (helaas vanwege Corona afgezegd), moeten de financiele 
middelen geadministreerd worden bij de de Vizsla-vereniging. Peggy neemt contact 
op met het verzoek het bedrag over te maken.  

 
13. Rondvraag 

• Het bezwaar op het beeindigen van een lidmaatschap wordt geagendeerd voor de 
volgende bestuursvergadering.  

 

14. Volgende vergadering 

Joke plant een nieuwe vergadering voor januari.  
 

15. Sluiting 

Peggy sluit de vergadering om 22.00 uur. 
 
 


