
Notulen bestuursvergadering 31 mei 2022 
 

Aanwezig: Wim van Vierssen, Albert Boevé, Nanna Pallesen, Michael Pallesen en Nicole Slagmolen 
Afwezig: André Piters 
 

1. Actielijst:  
A) 2e SJP-locatie, wellicht Putten? 
B) Zooeasy? 
C) HiDrive, middag organiseren voor uitleg HiDrive met een gezellig samenzijn.  
     Voorstel Nanna volgt. 

 
2. Concept notulen Bestuursvergadering d.d. 3 mei 2022, geen opmerkingen. Goedgekeurd. 

 
3. Commissie fokkerij en gezondheid 

3.1 Opstartfase, pakt Nicole samen op met Albert. Binnenkort afspraak. 
3.2 Format is makkelijker voor de Raad. Discussie binnen de rasverenigingen is nog gaande. 

Blijven we volgen. Is t.z.t. belangrijk voor het invullen voor de normenmatrix. 
 

4. Commissie veldwerk 
4.1 Uitbreiding evaluatie is afgerond en geaccepteerd door bestuur en kandidaat. Concept 

protocol instelling en werkwijze werkgroepen volgt. 
4.2 Europacup.  

A) Nog geen officiële uitnodiging! Discussie is nog niet duidelijk of er meerdere 
verenigingen namens een land mogen deelnemen. Reglement wordt doorgestuurd aan 
bestuur door Michael. Michael is contactpersoon namens het bestuur. 
B) Benadering van onze leden door de MFV. Kunnen we niks mee. 

4.3 Veldwedstrijden najaar: 16 en 23 september in Willemstad open klasse. Dubbele     
       jeugdwedstrijd in de Heen op 27 september.  
4.4 JWR: Ruben is afgevaardigde hiernaartoe. 

 
5. Commissie apporteer en zweetwerk 

5.1 Samenstelling: Ingeborg heeft hier ambitie voor. Andere kandidaten zien ervan af. 
Herman en Gerald blijven in de commissie. Verdere actie Wim. 

5.2 SJP Haaften> Organisatie is dit jaar voor de Grote Münsterlander. Zijdelings bij betrokken.  
        Verdere activiteiten is aan de nieuwe commissie. 
 

6. Commissie exterieur 
6.1 Nanna is aan het opstarten. Binnenkort vergadering. Onlinedogshow activeren. 

Draaiboek KCM optimaliseren. 
6.2 Jonge hondenkeuring moet nog nader omschreven worden hoe, wat en waar. 

Koppelen aan ringtraining. Uitnodiging voor de jonge hondenkeuring even niet meer 
versturen totdat er een duidelijk plan is. 

 
7. Commissie evenementen 

7.1 Vizsladag: Evaluatie deze zomer via zoom met alle betrokkenen. Punten onder meer: 
positief gevoel, proeven, tijdstippen, barbecue. 

7.2 Wandeling van juli verplaatst naar Lelystad. André moet nog een tekst aanleveren 
 

8. Commissie media 
      Varia deadline 15 juli. Stukken het liefst zo snel mogelijk aanleveren. Nanna zorgt voor     

                     stukken over de Vizsladag, Vizslakids en hoe kom ik aan een Vizsla. 
 



9 Diverse 
9.1 Jaarprijzen puntentelling. Onder de loep nemen. Wat nu duidelijk is beter omschrijven en 

kijken wat er gemist wordt en toevoegen. 
9.2 Beleidsplan. De insteek van de 1e opzet moet zijn dat de Vizsla een voorstaande hond is. 

Wim bespreekt verder met Chris wat de volgende stappen zijn. De mogelijkheid om een 
enquête is softwarematig sowieso beschikbaar. 

9.3 Bejegening. Zowel van de melder als degene die het betrof hebben we informatie     
gekregen. Aangezien we daar zelf niet bij geweest zijn blijven we hier verder buiten. Wim 
stelt een reactie op. 

9.4 Beschouwen we als ter kennisgeving. 
9.5 ALV Raad van Beheer. Is niemand van het bestuur in de gelegenheid om te gaan. 
9.6 Dagelijks bestuur. Overleg hierbinnen is een aandachtspunt. 

 
 
10 Rondvraag: Geen 

 
11 Volgende vergadering: 2 augustus in principe 

 
 

  
 


