
 

  

Notulen Algemene Leden Vergadering   
Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla” 
 
Datum:    Donderdag 10 juni 2021  
Aanvang:   20.30 uur 
Locatie:   ALV-online  
Aanwezige bestuursleden: Ruben Groenendijk (voorzitter), Joke Nijhuis (secretaris),Albert Boevé 

(penningmeester),André Piters, Nanna Boe Pallesen en Hans Vogelzang 
Afwezige bestuursleden: Peter Verlouw,  
 
1. Opening 

Afgemeld zijn Marianne Tijmensen, Jolanda vd Bosch en Jan Eilander. Om 20.45 uur opent Ruben 
de ALV-online vergadering en heet iedereen van harte welkom. In totaal kunnen 29 (gewogen) 
stemmen uitgebracht worden 

 
 
2. Huishoudelijk Reglement 
 

• Opmerking Wim van Aken m.b.t. Huishoudelijk Reglement Artikel 13. 
Hierin staat een inperking van de rechten van leden t.o.v. de Statuten, namelijk dat het bestuur 
(en dus niet de ALV) een lid kan royeren. Dat vind ik niet correct. In de Statuten staat helder 
omschreven hoe een royement in zijn werk gaat: dat gebeurt op voordracht van het bestuur of 
10 leden. Het bestuur heeft de bevoegdheid een wanbetalend lid te schorsen, dat is voldoende 
bevoegdheid. Ik stel voor dit artikel te schrappen. 

 
Poll: “Ik ben voor goedkeuring van het concept huishoudelijk reglement, zoals dit aan 
de leden en deze vergadering is voorgelegd: Artikel 13 dus schrappen” 
De uitslag is 18 eens, 8 oneens en 3 geen mening. 
Voor het definitief vaststellen van de statuten is een stemmenverhouding van minimaal 2/3 
(0,66) van de aanwezige leden nodig. De uitslag voor dit aanpassingsvoorstel is 18/29 (0,62) 
en voldoet niet aan de ondergrens. Daarmee is dit wijzigingsvoorstel verworpen. 
 

 
3. Statuten 
 

• Opmerking Wim van Aken m.b.t. statuten artikel 5 - kop. 
In dit artikel staat in lid 10 een  bepaling staat over donateurs. Tevens heeft de term 'ballotage' 
bij mij een negatieve connotatie; de term kan achterwege gelaten worden want in het artikel 
staan de spelregels vermeld. Daarom stel ik voor de kop van dit artikel te wijzigen in: 
"Artikel 5 Toelating van leden en donateurs". 
 
Poll: “Donateurs toevoegen in de kop artikel 5” 
Uitslag is 25 stemmen voor en 4 geen mening. Hiermee is het wijzigingsvoorstel goedgekeurd. 
Voor het definitief vaststellen van de statuten is een stemmenverhouding van minimaal 2/3 
(0,66) van de aanwezige leden nodig. De uitslag voor dit aanpassingsvoorstel is 25/29 (0,86) 
en voldoet aan de ondergrens. Daarmee is dit wijzigingsvoorstel aangenomen. 
 
Poll: “Term ballotage verwijderen uit artikel 5” 
Uitslag 15 stemmen voor, 6 oneens en 9 geen mening. Voor het definitief vaststellen van de 
statuten is een stemmenverhouding van minimaal 2/3 (0,66) van de aanwezige leden nodig. 
De uitslag voor dit aanpassingsvoorstel is 15/30 (0,5) en voldoet niet aan de ondergrens. 
Daarmee is dit wijzigingsvoorstel verworpen. 
 

• Opmerking Wim van Aken m.b.t. statuten artikel 5.1 
Voor geroyeerde leden wordt een voorbehoud gemaakt dat zij eventueel, als er nieuwe feiten 
en omstandigheden zijn, toch weer kunnen worden toegelaten als lid. Dit voorbehoud wordt 
niet gemaakt voor personen die door de RvB zijn uitgesloten of gediskwalificeerd. Maar zou 
voor die personen niet het zelfde voorbehoud moeten gelden? 



 

  

 
Poll: “Aanpassing artikel 5.1 Wim van Aken” 
Uitslag 25 stemmen voor, 1 oneens en 3 geen mening. Voor het definitief vaststellen van de 
statuten is een stemmenverhouding van minimaal 2/3 (0,66) van de aanwezige leden nodig. 
De uitslag voor dit aanpassingsvoorstel is 25/29 (0,86) en voldoet aan de ondergrens. 
Daarmee is dit wijzigingsvoorstel aangenomen. 

 
• Opmerking Wim van Aken m.b.t. statuten artikel 6 lid 5. 

Hierin staat dat het bestuur iemand het lidmaatschap kan ontnemen. Dat vind ik ongewenst en 
het is bovendien in tegenspraak met  Artikel 7. Correcte tekst van de laatste regel uit dit lid 
moet volgens mij luiden: "...en betrokkene op voordracht van het bestuur uit het lidmaatschap 
ontzet op de wijze als voorzien in artikel 7, leden 3 en 4."  en dus niet "door het bestuur 
namens de vereniging". Zie ook mijn opmerking verderop over het Huishoudelijk Reglement 
artikel 13. 

 
Poll: “Aanpassing Artikel 6 lid 5 conform voorstel Wim van Aken” 
Uitslag 25 stemmen voor, 2 oneens en 2 geen mening. Voor het definitief vaststellen van de 
statuten is een stemmenverhouding van minimaal 2/3 (0,66) van de aanwezige leden nodig. 
De uitslag voor dit aanpassingsvoorstel is 25/29 (0,86) en voldoet aan de ondergrens. 
Daarmee is dit wijzigingsvoorstel aangenomen.  

 
 
 
Overig typefouten:  
Statuten Artikel 5 lid 1. 
De tweede zin is taalkundig niet correct en zou moeten luiden: 
"Iemand die door de Raad van Beheer van deelname aan de kynologie is uitgesloten of door de Raad van 
Beheer is  gediskwalificeerd kan niet als lid worden aangenomen." 
 
Artikel 5 punt 8: tweede regel "het de" 
 
Statuten Artikel 7.6 
Hierin staat een tikfout, die kan bij de wijziging mooi worden verbeterd: 
"...te zijnen opzichte uit te sluiten." 
 
Artikel 7 punt 6: tweede regel "pzichte" ... 
 
Statuten Artikel 14 lid 1. 
Correcte tekst moet denk ik luiden: 
"...behoudens het bepaalde in artikel 11.8 en 13.3." 
 
Statuten Artikel 14 lid 3 
Correcte tekst moet denk ik luiden: 
"...onverminderd het bepaalde in artikel 14." 
Maar waarom die toevoeging wordt gemaakt is mij niet duidelijk. 
 
Statuten Artikel 17 lid 1 
Correcte tekst moet luiden: 
"... het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van artikel 13..." 
 
Ruben sluit de vergadering om 21.30 uur. 


