Concept notulen bestuursvergadering 3 mei 2022
Aanwezig: Wim van Vierssen, Albert Boevé, Andre Piters, Michael Pallesen en Nicole Slagmolen
Afwezig: Nanna Pallesen
1. Actielijst onveranderd.
2. Concept notulen Bestuursvergadering d.d. 2 februari 2022, geen opmerkingen. Goedgekeurd.
3. Concept notulen ALV 12 maart 2022, geen opmerkingen. Goedgekeurd.
4. Commissie fokkerij en gezondheid
4.1 opstartfase, pakt Nicole samen op met Albert
4.2 enquête, moet nader bekeken met de commissie, welke invulling en actie.
4.3 Fokkersoverleg, pakken we tzt op voor het najaar.
4.4 Fokinfo voor leden (tekst), leggen we ook voor aan de commissie.
5. Commissie veldwerk
5.1 trainingsmogelijkheden zijn beperkt
5.2 mening op schrift voor 9 mei van alle cieleden vragen.
5.3 Selectiecriteria Europacup> bestuur akkoord. Tekstueel na laten kijken door Charlotte en
publicatie website.
5.4 Gezamenlijke deelname: het reglement is hier duidelijk in. Korte reactie naar de andere
vereniging.
5.5 Veldwedstrijden najaar> is men mee bezig.
6. Commissie apporteer en zweetwerk
6.1 Contacten met zittende en eventuele kandidaten>Wim is aan het bellen geweest. Wordt
vervolgd.
6.2 Kandidaat commissielid> Merel van Vierssen. Heeft zich hiervoor aangemeld en wordt
welkom geheten. Verdere samenstelling wordt nog besproken.
6.3 SJP Haaften> Organisatie is dit jaar voor de Grote Münsterlander. Zijdelings bij betrokken.
Verdere activiteiten is aan de nieuwe commissie.
7. Commissie exterieur
Nanna moet e.e.a. nog opstarten. Is nu volop bezig met de Vizsladag
8. Commissie evenementen
8.1 Verslaglegging: Vizsladag, wandeling en JBT-augustus.
8.2 Vizsladag: bekers en betalingen regelt Albert. Draaiboek wordt verspreid. Groot animo > +
80 tegen normaal gesproken rond de 40 aanmeldingen.
8.3 Deelnemen aan de proeven zonder stamboom. Zolang het geen officiële proeven zijn
mag dit.
8.4 JBT-augustus. Inschrijving staat open. Huub Hermans regelt dit voornamelijk.
8.5 Wandeling van juli verplaatst naar Lelystad. André levert een tekst aan voor de
website/facebook.
9. Commissie media
9.1 Charlotte gaat het rustiger aan doen. Richt zich met name op de Varia. Monique Pietjou
wil de website op zich nemen samen met Janet Bakker. Bestuur akkoord.
Website: aanpassingen worden besproken. Vizsla Varia niet online.
HiDrive: Volledig in gebruik nemen. Actie met Nanna.

9.2 Varia deadline 15 juli. Stukken het liefst zo snel mogelijk aanleveren.
9.3 Facebook: Monique wordt ook beheerder hiervan.
10. Diverse
10.1 Gedragscode. Verwijzing hierna opnemen in het huishoudelijk reglement en plaatsen
op de website.
10.2 Normenmatrix. Briefje opstellen voor de Raad conform hun verzoek.
10.3 Beleidsplan. Wim legt contact met Chris.
10.4 Lid van andere vereniging. Brief persoonlijk versturen aan bekende leden van andere
vereniging> Albert
10.5 Fokgeschiktheidskeuring. Motivatie? Opzoeken Albert.
10.6 Brief aan Duitse dekreueigenaar. Akkoord bestuur.
10.7 Jaarprijzen 2021. Overzicht uitgedeeld. Albert regelt de bekers.
11. Rondvraag: Geen
12. Volgende vergadering: 31 mei in principe

