Notulen bestuursvergadering 2 februari 2022
Aanwezig: Wim van Vierssen, Albert Boevé, Andre Piters, Michael Pallesen en Nanna Pallesen
Afwezig: Nicole Slagmolen
Actielijst bijgewerkt.
Notulen Bestuursvergadering d.d. 16 december 2021, geen opmerkingen. Goedgekeurd.
Bestuur
4.1
Bestuurlijk
4.2
Bestuursverslag 2021
Hier is door alle aanwezige bestuursleden akkoord op gegeven
4.3
ALV Aankondiging + Agenda
12 maart wordt de datum van de ALV, Nieuw Salem is gereserveerd van 13.00 – 17.00
Albert zorgt voor de aankondiging
4.4
Lidmaatschap 2 verenigingen
Iedereen is vrij om lid te zijn van de verschillende verenigingen
4.5
Schorsingen
De vraag is of we levenslange sancties zoals royeren moeten hebben bij meermalige overtredingen.
Het bestuur besluit dat voorlichting over het VFR een goed begin is.
4.6
Beleidsplan & Werkgroep
Het voorstel is om een werkgroep in te stellen om een beleidsplan op te stellen. Deze werkgroep
moet met een voorstel komen voor de zomer hoe dit eruit kan zien. De werkgroep kan voorgezet
worden voor een lid die zich hiervoor heeft aangemeld. Opzet wordt gemaakt door Wim en
rondgestuurd.
4.7
Jaarprijzen
Er wordt een concept gemaakt voor een nieuwe jaarprijzen systeem
4.8
Vacatures
Er staan 2 vacatures open, hier zal een oproep voor gemaakt worden.
4.9
Opslag voor de aanhangwagen
Er is een mogelijkheid om de aanhanger bij een lid te stallen, hier wordt een contract voor op gesteld.
4.10 Gedragscode
Tekst is goedgekeurd door het bestuur, onze tekstschrijver zal hem nog even nakijken en dan kan die
gepresenteerd worden op de ALV.
Van de leden
5.1
Verzoek van Joke Nijhuis
Het verzoek wordt afgewezen door het bestuur aangezien het niet overeenkom met onze
fokgeschiktheidsregels.
5.2 Verzoek van Odette van der Lans
Financiën
6.1
Kascontrole
Kascommissie is akkoord
Commissie Fokkerij & Gezondheid
7.1
Fokkersoverleg/ Gezondheidslezing
Nieuwe afspraak maken met Paul Mandigers en evt. lezing voor de ALV
Als hij niet kan dan kan er contact opgenomen worden met een oogarts
7.2 VFR – plan van aanpak dekkingen van allebei de verenigingen
Er wordt afgesproken dat er een concept voor een matrix wordt gemaakt
7.3 Fokgeschiktheidskeuring

Er wordt volgende week een fokgeschiktheidskeuring gehouden, op dit moment zijn er 4
inschrijvingen.
Commissie Veldwerk
8.1
Update van de commissie
Er wordt een update gegeven over het programma van het voorjaar. Er wordt een
training/introductie gehouden op 4 en 5 maart in Willemstad, en dan later in maart wordt er in
Rieland gehouden voor de meer ervaren voorjagers.
Commissie Apporteer en Zweetwerk
9.1
Vacature openstellen
Commissie Evenementen
10.1 Vizsla Dag 2022
Er wordt een update gegeven over hoe ver de planning is
Commissie Media & Webbeheer
11.1 Varia
Niks te melden
11.2 HiDRive aanpassen
Albert en Nanna
Rondvraag
Niemand heeft wat voor de rondvraag

