Notulen Algemene Leden Vergadering
Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla”
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Aanwezige bestuursleden:
Afwezige bestuursleden:

Zaterdag 15 mei 2021
16.00 uur
ALV-online
Ruben Groenendijk (voorzitter), Joke Nijhuis (secretaris),Albert Boevé
(penningmeester) en André Piters
Peter Verlouw, Nanna Boe Pallesen en Hans Vogelzang

Lezing Marjoleine Roosendaal van 14.00 uur tot 15.30 uur
Voorafgaand aan de ALV hebben de leden zich kunnen aanmelden voor een ZOOM- lezing van Marjoleine
Roosendaal over erfelijke ziektes in de fokkerij. In totaal hebben 23 leden de lezing bijgewoond. Enkele
aandachtspunten waar Marjoleine op wees zijn:
•

Registratie
Om je foklijnen te kennen is het noodzakelijk dat je een registratie bijhoudt van erfelijke ziektes en/of
ongewenst gedrag. De registratie moet onafhankelijk gebeuren en de continuiteit moet geborgd zijn.
Het is de verantwoordelijkheid van een rasvereniging om hier in te faciliteren. Een registratie in de
database moet vergezeld gaan van documenten (verklaring dierenarts/specialist/gedragsdeskundige).
En fokkers moeten de database kunnen raadplegen.

•

Meldingsplicht
Het is wenselijk om in het fokreglement een meldingsplicht m.b.t. erfelijke aandoeningen op te nemen
voor leden en fokkers.

•

ECVO-test
Het advies van het europese ECVO-team is om uit te gaan van een oogtest die niet ouder is dan 1 jaar
op het moment van de dekking. Dit advies wordt door rechters overgenomen als het op een rechtzaak
uitloopt.

•

Maximale leeftijd dekking teef verhogen naar 108 maanden
Dit hoeft, afhankelijk van de leeftijd van de teef, niet persé ten koste te gaan van het welzijn van de
teef. Om daar zeker te zijn, kan bij de aanvraag van een toetsing van een dekaanvraag een
gezondheidsverklaring van de dierenarts meegestuurd worden. Dit kan opgenomen worden in het
fokreglement.

•

Aansprakelijkheid fokkers
Een fokker die een hond heeft gefokt met een erfelijke aandoening kan hiervoor aangeklaagd te
worden.

•

Aansprakelijkheid bestuur
Ook bestuursleden dragen een verantwoordelijkheid, en dienen er voor te zorgen dat het beleid er op
is gericht om te voorkomen dat erfelijke ziektes doorgegeven worden.

•

EMBARK-DNA test
Steeds meer fokkers maken gebruik van EMBARK-DNA-testen. Meer informatie volgt.

De lezing eindigt om 15.30 uur, en Ruben last een leespauze in van 30 minuten zodat de leden eventueel
de stukken die in de ALV-online omgeving staan nog door kunnen nemen.

1.

2.

Opening
Afgemeld zijn A. van den Boogaard, Ton van Erp, Jolanda van den Bosch en Marieke Lemckert. Om
16.01 opent Ruben de ALV-online vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ruben bedankt
Albert en Joke met een bloemetje voor het vele werk dat zij hebben verzet. In totaal kunnen 47
(gewogen) stemmen uitgebracht worden.
Ingekomen stukken en mededelingen
a. Ingekomen bezwaar tegen beëindiging lidmaatschap fokker M. Vingerhoets
Joke licht toe dat het bestuur heeft besloten het lidmaatschap van fokker M. Vingerhoets te
beëindingen. De aanleiding is dat zij onjuiste informatie heeft verstrekt over haar woonadres in
Duitsland. De Raad van Beheer heeft hierop besloten haar geen stambomen meer te verstrekken. Een
gedupeerde pupkoper heeft zich hierover bij het bestuur beklaagd. Fokker M. Vingerhoets heeft
bezwaar gemaakt op de beëindiging van haar lidmaatschap. Volgens de statuten moet dit bezwaar
voorgelegd worden aan de leden, Tot aan de ALV is de fokker geschorst. Het voorstel om het
lidmaatschap definitief te beëindigen wordt voorgelegd aan de leden. De uitslag is, 31 stemmen voor, 1
tegen en 11 geen mening. Hiermee is het lidmaatschap van M. Vingerhoets definitief beëindigd
b. Ingekomen verzoek van een fokker inzake aanpassing VFR voor de maximale leeftijd dekking teef van
96 naar 108 maanden, zie agendapunt 10
Dit voorstel komt terug onder agendapunt 9b.

3.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 22 februari 2020
Op de vraag of de leden akkoord gaan met de notulen geven 5 leden aan geen mening te hebben en
42 leden hebben voor goedkeuring van de notulen gestemd. Hiermee zijn de notulen ongewijzigd
vastgesteld en kunnen ze worden gepubliceerd

4.

Bestuursverslag 2020
Een van de leden vraagt om voortaan webbeheer toe te voegen aan het bestuursverslag. De leden
worden gevraagd goedkeuring te geven aan het bestuursverslag. De uitslag is 42 voor, 3 tegen en 5
geen mening. Hiermee is het bestuursverslag vastgesteld.

5.

Verslag kascommissie
De leden worden gevraagd of ze in kunnen stemmen met het verlenen van décharge aan de
penningmeester. De uitslag is 42 voor en 5 geen mening. Hiermee is décharge verleend aan de
penningmeester. Voor de kascommissie 2021 melden zich aan John van Essen, Joep van den Bosch,
Jos Bosboom en Odette van der Lans. Vanuit het oogpunt dat roulatie wenselijk is, worden John van
Essen en Jos Bosboom voorgedragen als leden kascommissie 2021. Met 42 stemmen voor, 3 geen
mening en 2 oneens zijn zij benoemd tot leden van de kascommissie 2021.

6.

Begroting 2021
De leden van worden gevraagd om in te stemmen met de begroting 2021. Met de uitslag 45 stemmen
voor, 1 oneens en 1 geen mening is de begroting 2021 vastgesteld

7.

Vaststellen contributie voor 2022
Het voorstel is om de contributie voor 2022 voor leden € 30,-en voor gezinsleden € 12,- ongewijzigd te
laten. De leden worden gevraagd om te stemmen. 47 leden stemmen voor.

8.

De Wet Bestuurders en Toezichthouders Rechtspersonen (WBTR)
a. Vaststellen Concept Statuten

Naar aanleiding van de WBTR die ingaat op 1 juli 2021 moeten de statuten en het huishoudelijk
reglement aangepast worden. Met hulp van een jurist heeft het bestuur de statuten aangepast en
legt deze nu ter goedkeuring voor aan de leden. Omdat statutair is bepaald dat 2/3 deel van de
leden aanwezig moet zijn bij een wijzigingsvoorstel van de statuten, zal conform de statuten binnen
4 weken opnieuw een ALV worden georganiseerd waar de conceptstatuten opnieuw worden
voorgelegd aan de leden. De leden worden nu gevraagd in te stemmen met de concept statuten,
zoals die beschikbaar zijn gesteld in de ALV-online omgeving, en meegestuurd zijn met de
uitnodiging van deze ALV. De uitslag is 33 stemmen voor, 4 tegen en 10 geen mening. Hiermee
zijn de conceptstatuten voor de 1e ronde goedgekeurd. Binnen 4 weken wordt er weer een ALV
gepland om de conceptstatuten voor de 2e keer voor te leggen.
b. Vaststellen Huishoudelijk Reglement
In aansluiting op de gewijzigde statuten, is ook het huishoudelijk reglement aangepast. De leden
worden gevraagd goedkeuring te verlenen aan het concept huishoudelijk reglement, zoals die
beschikbaar is gesteld in de ALV-online vergadering. 37 leden hebben voor goedkeruring gestemd,
3 tegen en 7 geen mening. Hiermee is het huishoudelijk reglement vastgesteld,
9.

Stemmen aanpassingen/toevoegingen verenigingsfokreglement
a. Toevoegen artikel 2.8 VFR
Dubbeldekkingen: De Eigenaar van een teef mag zijn teef door één extra reu laten dekken. Op
deze tweede reu zijn eveneens de fokregels 2.1 t/m 2.7 van toepassing.
De leden worden gevraagd in te stemmen met de toevoeging van dit artikel. De uitslag is 16
stemmen voor, 24 tegen en 6 geen mening. Hiermee is het voorstel verworpen. De leden geven
aan dat er op dit moment nog te veel haken en ogen aan het voorstel zitten. Afgesproken is om dit
onderwerp te agenderen voor het fokkersoverleg later dit jaar.
b. Aanpassen artikel 3.3 VFR
Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de waarop zij de
leeftijd van 108 maanden heeft bereikt. De uitslag is 22 leden zijn het eens met dit voorstel, 5
hebben geen mening en 20 leden zijn het oneens, Hiermee is het voorstel aangenomen.
c. Aanpassen artikel 4.2.2 VFR
ECVO oogonderzoek, inclusief gonioscopie: voor de monitoring van mogelijke oogproblemen
binnen het ras is het ECVO oogonderzoek, inclusief gonioscopie vóór de dekking verplicht voor
beide ouderdieren. Wanneer er bij een of meerdere onderdelen de uitslag ‘NIET VRIJ’ is
gegeven, geldt dat bij het andere ouderdier een uitslag aanwezig moet zijn waarbij op geen enkel
onderdeel de uitslag ‘NIET VRIJ’ gegeven is. Uitzondering hierop is een ‘NIET VRIJ’ bij het
onderdeel MPP omdat MPP voor nu niet als erfelijk wordt gezien binnen ons ras. Eén onderzoek is
voldoende ook als de geldigheidsduur van 1 jaar is verlopen, het onderzoek hoeft dus niet elk jaar
herhaald te worden. De uitslag is 39 leden zijn het eens met dit voorstel, 3 hebben geen mening en
5 leden zijn het oneens, Hiermee is het voorstel aangenomen.
d. Aanpassen artikel 4.3.2 VFR
Epilepsie: ouderdieren die lijden aan primaire epilepsie mogen niet (meer) voor de fokkerij worden
ingezet. Directe nakomelingen en nestgenoten van lijders zijn uitgesloten van de fokkerij.
Wanneer een reu of teef één of meer nakomelingen heeft die lijden aan epilepsie, wordt het
betreffende dier uitgesloten voor de fokkerij. De uitslag is 40 leden zijn het eens met dit voorstel en
7 leden zijn het Hiermee oneens, Hiermee is het voorstel aangenomen.
e. Toevoegen artikel 9.5 VFR
Schorsingen: Conform art. 1.2 moeten de leden fokken volgens dit verenigingsfokreglement.
Volgens artikel 9.4 moet elke geplande dekking vooraf getoetst worden door de werkgroep
foktoetsing en – informatie. Van de leden mag worden verwacht dat zij zich van te voren hebben
verdiept in de fokkerij, en voor eventuele vragen kunnen zij terecht bij de werkgroep foktoetsing en-

informatie (foktoetsing@magyar-vizsla.nl). Het niet fokken conform de eisen van dit fokreglement
en/of vooraf laten toetsen van een gelande dekking wordt gesanctioneerd met bij de eerste
overtreding 1 jaar schorsing, de 2e overtreding 3 jaar schorsing en de 3e overtreding een royement.
Tijdens de periode van schorsing is het lid uitgesloten van deelname aan de
verenigingsactiviteiten. De uitslag is 36 leden zijn het eens met dit voorstel, 6 hebben geen mening
en 5 leden zijn het oneens, Hiermee is het voorstel aangenomen.
10.

Rondvraag
Tijdens de ALV-online vergadering zijn via de chats de volgende vragen gesteld:
Ingrid de Jong: Waarom heb ik geen attentie ontvangen voor mijn 12,5 jarig lidmaatschap? Volgens de
ledenlijst Is Ingrid lid sinds 1 juli 2002.
Gerrit Wafelaar: Hoe vaak mag een lid achtereenvolgens lid zijn van de kascommissie. Hier zijn nog
geen regels voor opgesteld. Wordt meegenomen voor de volgende aanpassing van het huishoudelijk
reglement.
Yvette: Waarom is de gewijzigde tekst van de statuten niet gearceerd? De statuten zijn qua indeling en
inhoud total veranderd. Arcering was niet mogelijk.
Diverse leden: Wat zijn de voor- en nadelen van dubbeldekkingen. We bespreken dit in het
eerstvolgende fokkersoverleg.
Helen Witte: Is het mogelijke om bij dubbeldekkingen de dekking voor de helft te laten meetellen?
Wordt op het volgende fokkersoverleg besproken.
Edwin Kors: Gaat er nog een extra gezondheidscontrole plaatsvinden, voordat goekeuring wordt
gegeven aan een dekking voor een teef ouder dan 8 jaar? Dit bespreken we in het volgende
fokkersoverleg.
Edwin Kors: ECVO is maar 1 jaar geldig, waarom dan eenmalig de ogen testen? Dit nemen we mee
naar het volgende fokkersoverleg
Lies van Essen: Waarom de nestgenoten van een lijder aan epilepsie niet tot het 5e jaar uitsluiten?
Deze strategie is erop gericht om lijders uit te sluiten. Door nestgenoten uit te sluiten, sluit je ook
dragers uit.
Helen Witte: Gaat de vereniging meer doen aan het in kaart brengen m.b.t. epilepsie? Het bestuur
komt hier op terug
Jos Borsboom: Een mooie onderzoeksopdracht voor een student
Lucia Bakker: Epilepsie is een belangrijk onderwerp. Goed om het op het fokkersoverleg nog eens te
bespreken
Helen Witte: Het zou goed zijn om in de Varia aandacht te besteden aan het fokreglement en de
sancties die erop staan als men zich er niet aan houdt.

Diverse leden: Waar vind ik meer informatie over Embark? Er is een fb-pagina “Embark
Rashondengroep”. Via deze fb groep kun je meedoen met een collectieve bestelling, tegen
gereduceerd tarief.
Yvette Hoorman: Op de laatste ALV is er geen aandacht aan besteedt, maar ik dacht dat ik toch ook
wel een bedankje verdiende voor 16 jaar inzet voor de Vizsla Vereniging. En dat terwijl ik er wel bij
aanwezig was. In de eerste varia van 2020 werd aangekondigd dat ik een bedankje via de post zou
krijgen. Ook dat is niet gebeurd. Een kwalijke zaak lijkt mij. Jammer dat er een persoonlijke kwestie van
gemaakt is door een aantal mensen. Dit was niet moetwillig, maar is erbij ingeschoten. Excuses zijn
hier op z’n plaats, en dit wordt rechtgezet.
Dolinda Opheij: Orweja heeft veranderingen doorgevoerd. Als je hond opgaat voor het A-diploma en
dat niet behaald krijg je geen B-diploma. Dit wordt wel genoteerd in Orweja. Geldt dit dan voor
fok/jaarprijzen? Hier komen we later op terug.
11.

Sluiting

