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

Donderdag 23 oktober 2021
13.15 uur
Driebergen Nieuw Salem
Albert Boevé, André Piters, Nanna Boe Pallesen
Peter Verlouw, Hans Vogelzang

Aanwezig 26 leden
Opening
Albert opent als interim-voorzitter de vergadering en begint met een korte toelichting over de
noodzaak om deze vergadering te houden. Ruben Groenendijk gaf eind juni om persoonlijke redenen
te kennen dat hij wilde stoppen als voorzitter per 1 oktober. Daarom was deze BALV gepland. Joke
Nijhuis gaf per 18 september aan per direct te stoppen. Hans Vogelzang heeft even een time-out
genomen. Beide aftredende bestuursleden werden bedankt voor hun inspanningen en ontvangen
thuis een atttentie. Al met al een te krappe bezetting voor het bestuur.
Diverse oproepen o.a. via social media hebben er uiteindelijk toe geleid dat we 8 oktober deze
kandidaten kenbaar konden maken om weer tot een voltallig bestuur te kunnem komen.
De kandidaat bestuursleden stellen zich voor, eerst Wim van Vierssen kandidaat voorzitter, daarna
het woord aan Nicole Slagmolen en als laatste Michael Pallesen
Stemming voor de nieuwe bestuursleden.
John van Essen en Gwendolien Lois melden zich als teller van de stemmen,
Unaniem wordt er gekozen voor Wim van Vierssen als Voorzitter en Nicole van Slagmolen als
Secretaris. Michael Pallesen wordt gekozen met 22 stemmen voor en 4 stemmen tegen als
bestuurslid Veldwerk.
Wim van Vierssen krijgt de voorzittershamer overhandigt door Albert en neemt de leiding over de
vergadering over. Jan Maris maakt van de gelegenheid gebruikt om specifiek Albert voor zijn inzet te
bedanken. Albert bedankt Jan hiervoor en vertelt over de toekomst plannen vanuit het bestuur en de
spreekt de hoop uit op een rustige tijd in de vereniging waar de liefde voor het ras voorop staat.
Vervolgens worden er o.a. vragen gesteld over de nieuw op te starten vereniging. Hoe gaan we hier
mee om, wat zijn de stappen en wat doet het bestuur al?
Wim neemt hierin het woord met antwoorden wat er al vanuit het bestuur wordt gedaan.
Er worden meerdere voorstellen gedaan hoe we onze eigen vereniging kunnen beschermen
• Gebruikersrecht evt. vastleggen (naam, logo enz.)
• Website is niet up to date, niet duidelijk genoeg
• Communicatie vanuit het bestuur moet beter en duidelijker
Wim sluit de vergadering om 14.15

