BESTUURSVERSLAG NVHSH ‘VIZSLA’ 2019

Voor je ligt het bestuursverslag van de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden
´Vizsla´ 2019. In de algemene ledenvergadering van 22 februari 2020 legt het bestuur, aan de hand
van dit verslag, verantwoording af over het in 2019 gevoerde beleid. Hier en daar kijken we ook al
vooruit naar de plannen voor het jubileumjaar 2020 en verder.

ALGEMEEN
Ledenverklaring
Ledenaantal per 01-01-2019
Nieuwe leden
Opgezegd
Uitgeschreven
Ledenaantal per 31-12-2019

Leden
574
88
2
15
645

Gezinsleden
35
0
2
0
33

Ereleden
3
0
0
0
3

Totaal
612
+88
-4
-15
681

In 2019 zijn er 88 nieuwe leden bijgekomen. 16 van hen zijn nieuwe puppy-eigenaren, die gebruik
hebben gemaakt van het aanbod uit het Nest-Felicitatiepakket, dat in juli werd ingevoerd. Zij vulden
de code in en hoefden in 2019 geen contributie te betalen.
Er waren heel weinig opzeggingen. De uitschrijvingen waren wegens het niet betalen van de
contributie.
Trouwe leden
Het doel van het Trouwe Leden beleid is:
• Meer positieve betrokkenheid en binding van leden aan de vereniging.
• Aandacht bieden aan mensen die al jaren lid van de vereniging zijn en ons werk steunen en
mogelijk maken door hun lidmaatschap.
• Promotie van het verenigingswerk en speciale activiteiten.
Dit beleid maakt het mogelijk om zonder aanziens des persoons trouwe leden een attentie te bieden.
Het feit dat iemand jarenlang lid is, is voldoende reden om onze erkentelijkheid te laten blijken.
Iedereen die 1 jaar lid is ontvangt een mail, waarin we uitleg geven over wat de vereniging doet. Na
iedere 5 jaar lidmaatschap sturen we een kaartje. En iedereen die 12,5 of 50 jaar lid is ontvangt een
bloemetje. Bij die laatsten proberen we dat persoonlijk aan te komen bieden.
In 2019 werden 140 leden verrast met een kaartje of een bloemetje, afhankelijk van het aantal jaren
lidmaatschap. In de begeleidende tekst werd de lezing van Marianne Gyárfás extra onder de
aandacht gebracht.
Ook alle leden waarvan geen aanmelddatum in de ledenadministratie was opgenomen kregen een
kaartje om ze te bedanken voor hun trouwe lidmaatschap en ze te vragen om aan de vereniging door
te geven in welk jaar ze lid zijn geworden.
Vrijwilligersbijeenkomst
In februari organiseerde het bestuur een bijeenkomst voor alle vrijwilligers, leden die zich op zeer
uiteenlopende manieren inzetten voor de vereniging. Op deze manier wilde het bestuur hen
bedanken voor alles wat ze doen voor de vereniging. Na een presentatie over de doelen en
speerpunten van het bestuur werd de aanwezigen gevraagd in een gespreksronde mee te denken
over de invulling van de vier beleidslijnen die het bestuur in 2018 heeft gekozen:
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1. Podium bieden voor bijzondere prestaties
2. Voorlichting
3. Betrekken van de leden
4. Aandacht voor topsport en breedtesport.
De middag werd afgesloten met een buffet.
Bestuur
Het bestuur werd gevormd door Peggy van den Crommenacker (voorzitter), Joke Nijhuis (secretaris),
Brigitte van Erkelens, Monique van Rozendaal, Yvette Hoorman en René van Bokhoven
(penningmeester). In juli heeft Yvette Hoorman besloten haar bestuursfunctie neer te leggen. Haar
taken zijn tijdelijk door de andere bestuursleden overgenomen. Brigitte van Erkelens en Monique van
Rozendaal hebben besloten zich na hun aftreden bij de algemene ledenvergadering van 2020, niet
herkiesbaar te stellen. René van Bokhoven heeft aangegeven zijn penningmeesterschap te willen
neerleggen, zodra er een vervanger is gevonden.
In de tweede helft van het jaar is met een aantal aspirant-bestuursleden gesproken over een
mogelijke kandidaatstelling. Het bestuur vindt het voor de stabiliteit en continuïteit van de
vereniging van belang dat nieuwe bestuursleden de verenigingsdoelen, maar ook de vier
beleidslijnen van het huidige bestuur ondersteunen. We hebben ruim de tijd genomen om elkaar
beter te leren kennen en om inzicht te geven in de taken en het functioneren van het bestuur. Het
bestuur heeft besloten vier kandidaten voor te dragen in de algemene ledenvergadering van 2020.
Het bestuur vergaderde acht keer, waarvan twee keer via Skype en belegde een Algemene
Ledenvergadering in mei.

Beleid
In 2018 heeft het bestuur een viertal beleidslijnen gekozen. In 2019 hebben we daar op allerlei
manieren invulling aan gegeven:
1.
Podium bieden voor bijzondere prestaties
Facebook vermelding van resultaten bij SJP’s en veldwerk.
Facebook opengesteld voor berichten van leden.
2.

Voorlichting
Lezing Marianne Gyárfás.
Betere communicatie (meer uitnodigend, meer uitleg) onder andere in de eerste mail aan
nieuwe leden en bij aanmeldingen voor Facebook.
Het Nest-Felicitatiepakket.
De nieuwe pup-informatiefolder.

3.

Betrekken van de leden
De werkgroepen zijn uitgebreid, meer leden zijn op die manier als vrijwilliger bij de
vereniging betrokken.
Facebook is opengesteld voor berichten van leden.
Attentie voor trouwe leden.
De herintroductie van het jaarlijkse fokkersoverleg.

4.

Aandacht voor topsport en breedtesport.
Artikelen in de Varia over Behendigheid en SAR.
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COMMISSIE FOKKERIJ EN GEZONDHEID
Fokkersoverleg
De commissie Fokkerij en Gezondheid heeft op 11 mei een Fokkersoverleg gehouden. Het
Fokkersoverleg heeft tot doel jaarlijks bijeen te komen om kennis en ervaring te delen tussen bestuur
en (aankomende) fokkers met betrekking tot de fokkerij en gezondheid. 24 leden waren aanwezig.
In het Fokkersoverleg werd het Nest-Felicitatiepakket geïntroduceerd .
Als de geboorte van een nest is gemeld aan de werkgroep Foktoetsing- en info, ontvangt de fokker
van de vereniging het Nest-Felicitatiepakket. Met daarin:
•
Een felicitatiebrief voor de fokker
•
De ledenkaart (bij het eerste nest in het kalenderjaar)
•
De nieuwe Pupfolders voor de pupkopers
•
Een felicitatiebrief voor de pupkopers, met daarin een mooi aanbod om met korting lid te
worden van de vereniging. Bij aanmelding als lid van de vereniging betalen zij het lopende
kalenderjaar geen contributie.
Met het Nest-Felicitatiepakket proberen we de fokkers te ondersteunen bij de voorlichting aan de
pupkopers én nieuwe leden te werven. De verzending wordt verzorgt door Helen Zanen-Schrama.
Met een prima opkomst en de leuke, interessante onderwerpen en gesprekken is duidelijk dat het
fokkersoverleg een vaste plaats verdient in de verenigingsagenda.
Foktoetsing en –informatie
De Foktoetsing is de core-business van een rasvereniging. Het is de meest directe manier waarop de
vereniging invloed kan hebben op de fokkerij. Een goede, dat is duidelijke, controleerbare en vlotte
uitvoering draagt bij aan de binding van fokkers aan de vereniging en het VFR. En daarmee aan de
belangrijkste doelstelling van de vereniging: het in stand houden en verbeteren van de Vizslarassen.
De werkgroep werd begin 2019 overgenomen door Peter Verlouw, hij deed de toetsingen en alle
correspondentie daaromtrent. De controles werden tot juli gedaan door Yvette Hoorman, daarna
door Monique van Rozendaal en Peggy van den Crommenacker. Tevens werd een nieuw
Foktoetsingsprotocol van kracht. Deze werd in het Fokkersoverleg in mei toegelicht.
Foktoetsingen
Aanvragen
Toetsing 2019, nest verwacht in 2019
Toetsing 2019, nest verwacht in 2020
Vervallen aanvragen (niet gedekt, leeg gebleven)
Nesten 2019
Pups geboren in 2019
Reutjes
Teefjes

Korthaar
26
10
16
3
12
95
52
43

Draadhaar
17
11
6
4
8
58
38
20

totaal
43
21
22
7
20
153
90
63

Inschrijvingen NHSB

Korthaar
284

Draadhaar
68

Totaal
352

Van de inschrijvingen in het NHSB is altijd een klein deel importhonden. Hoeveel dat er dit jaar zijn is
niet bekend. Als we daar rekening mee houden is een kleine 46% van de in Nederland geboren Vizslapups gefokt door aangesloten fokkers, volgens de regels van het VFR. Dat is mooi, maar het ideaal is
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natuurlijk 100%. Dit percentage is voor het bestuur een belangrijk kengetal bij het maken van
beleidskeuzes.
In het commissie-overleg van 15 november hebben we gesproken over de voor- en nadelen van het
werken met een fokkersconvenant. Aangezien alle verenigingsleden gehouden zijn aan het VFR is een
convenant geen noodzaak, maar een keuze. In 2020 zullen we die discussie verder voeren in het
bestuur en met de leden.
Pup- en Rasinformatie
De werkgroep Pup- en Rasinformatie is er speciaal om mensen voorlichting en informatie te geven.
Het gaat vooral om vragen over de aanschaf van een pup of een herplaatser. Vragen over fokkers
worden beantwoord door naar de lijst op de site te verwijzen. De werkgroep werd tot en met
september gevormd door Ine Haarman en Erika Elsjan. In oktober nam Helen Zanen-Schrama de taak
van Erika over.
Vragen worden steeds uitgebreid beantwoord en de nieuwe pup-informatiefolder wordt als bijlage
meegestuurd. De werkgroep kreeg dit jaar ruim 40 vragen over pups binnen en evenzoveel vragen
over herplaatsers. Er werd twee keer verzocht om hulp bij het herplaatsen van een Vizsla.
Jacht Basistest
In 2019 hebben we onze 11e én 12e editie van de JBT kunnen organiseren doordat we in het voorjaar
al veel meer dan 18 aanmeldingen hadden. De animo was dit jaar groot. Heel fijn is dat we voor deze
2e JBT de vrijwilligers hebben kunnen regelen én natuurlijk de keurmeesters en locatie. Inmiddels
zijn de voorbereidingen voor 2020 al weer gestart, onze dertiende JBT.
Dit jaar hebben we wederom voor de JBT gebruik kunnen maken van het mooie terrein genaamd
"Waltakke" in Lochem, waardoor we alle proeven op kleine loopafstand bij elkaar konden afnemen.
En niet geheel onbelangrijk: voldoende ruimte om de honden op het veldwerk te kunnen beoordelen
en de baasjes een natje en een droogje te kunnen nuttigen.
Onze vaste ploeg vrijwillers waren niet allemaal beschikbaar in het najaar en we hebben dan ook
gelukkig een beroep mogen doen op 3 nieuwe vizsla liefhebbers, wat heel fijn was omdat Ine zelf
deelnemer was. Ook deze 2e JBT verliep “gesmeerd”. Waarvoor nogmaals dank!
In het voorjaar mochten 10 deelnemers de JBT behalen. Het najaar telden we 16 deelnemers welke
de JBT mochten behalen. De JBT werd beide keren gesponsord door Kronch, met een welkome
goodiebag voor de deelnemers.
Op het onderdeel schottest werd het regelement aangepast, zodat er nu ook met een 6 mm. pistool
geschoten mag worden. De minimale afstand is om die reden verkleind.
Gezondheid
In het commissie-overleg van 15 november hebben we gesproken over de in het
Verenigingsfokreglement verplicht gestelde onderzoeken. Sinds 2016, nu dus vier jaar, is daar in
opgenomen dat voor een dekking minimaal één van de ouderdieren een ECVO-oogonderzoek moet
hebben ondergaan, inclusief Gonioscopie en op alle onderdelen vrij moet zijn bevonden.
In 2020 zullen we deze regel evalueren: wat zijn de uitslagen van de onderzoeken en geven die
aanleiding om het VFR aan te passen? Een eerste overzicht zal in het fokkersoverleg van 22 februari
2020 worden gepresenteerd.
Ook de wenselijkheid van reglementering rond het langhaargen in het VFR is besproken. In de ALV
van 2020 zal een voorstel worden gedaan om het testen op het langhaargen op te nemen in het VFR.
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COMMISSIE VELDWERK
De Field Trial Comité, het overlegorgaan van de Nederlandse veldwerkkeurmeesters binnen de
ORWEJA, heeft het bestuur in 2017 verzocht om een werkstandaard voor de Vizsla. Een officiële
werkstandaard is er niet, die kan alleen opgesteld worden door de rasvereniging van het land van
herkomst, in ons geval de Magyar Vizsla Klub Egyesület in Hongarije. Het bestuur heeft dit gemis dit
jaar aangekaart bij de voorzitter van de Hongaarse rasvereniging. Hier hebben we jammer genoeg
nog geen reactie op gekregen.
Een werkstandaard helpt keurmeesters om onze Vizsla´s in het veld te beoordelen naar de
rasspecifieke eigenschappen. Vizsla´s zijn nou eenmaal geen Pointers of Duitse Staanders. Voor
aanvang van het voorjaarsseizoen hebben wij de door ons opgestelde (en dus onofficiële)
werkstandaard toegezonden aan het FTC. Het bestuur heeft daar helaas geen reactie op mogen
ontvangen.
In de Jachthondenwedstrijdraad (JWR) is veel gesproken over een nieuwe toelatings- /
lotingsregeling voor de veldwerkwedstrijden in 2020. Waarschijnlijk wordt in de vergadering van
januari 2020 hierover een besluit genomen.
Wedstrijden en trainingen
De werkgroep Wedstrijden en Trainingen organiseerde in het voorjaar een 2-daagse veldwerktraining
in Willemstad. De trainer was keurmeester Cor Woets en Huibert Polak was onze gastheer. In het
najaar kon er getraind worden in Biervliet op de velden van Jack de Dobbeleare, die ook de trainer
was voor die dag.
De geplande Basis Veldwerktest kon niet doorgaan wegens gebrek aan beschikbare keurmeesters.
Om die reden is de verenigingen die een BVT willen organiseren gevraagd dit voortaan te doen
buiten de wedstrijdseizoenen.
In het voorjaarsseizoen hebben we twee jeugdwedstrijden kunnen organiseren. Deze leverden 8
kwalificaties op. Meerdere Vizsla’s hebben hun eerste kwalificatie behaald op onze wedstrijden. Het
blijft moeilijk om in het voorjaar velden met genoeg wild te vinden, waardoor er geen open klasse
wedstrijd georganiseerd kon worden.
In het najaar hebben we met dank aan onze veldbegeleiders Huibert Polak en Rob Mulder weer vier
wedstrijden kunnen organiseren. twee jeugd- en twee open klasse wedstrijden. Dat leverde drie
jeugdkwalificaties, drie open klasse kwalificaties en één eervolle vermelding op.
De werkgroep heeft na het najaarsseizoen afscheid genomen van Monique van Rozendaal, die na
negen jaren inzet toe was aan een nieuwe uitdaging. Gelukkig is met het toetreden van Ruben
Groenendijk de werkgroep weer op volle sterkte.
Pieter Rooijakkers trofee
De Pieter Rooijakkers trofee werd dit jaar voor de derde keer gehouden. Dit is een
kampioenschapswedstrijd waarvoor de deelnemers worden uitgenodigd op basis van hun resultaten,
net als bij de Nimrod. Het was dus al fantastisch dat Abby, Vizsla Korthaar van Sylvia Kiewiet
uitgenodigd werd, maar het werd nog mooier: Abby won na een barrage de open klasse.
Europacup
Van de zeven deelnemende teams bij de Europacup in Italië heeft het Nederlandse Korthaarteam de
vijfde plaats behaald. Teamcaptain was Monique van Rozendaal. De winnaar was het Servische
Draadhaarteam. De individuele overwinning ging naar de Hongaar Janos Varga met zijn Korthaar
Pazzmandi Pipacs Bogi.
Volgend jaar is de Europa Cup in Duitsland. Lekker dichtbij!
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COMMISSIE APPORTEER- EN ZWEETWERK
Apporteerwerk
In de werkgroep Apporteerwerk hebben Nanna Boe Pallesen, Herman Obbink en Gerald Verweij een
breed palet aan apporteeractiviteiten met succes georganiseerd. In mei de Working Test voor
Continentale Staande Honden. Op de Vizsladag werden het Basisexamen en de Special verzorgt. Op
29 juni kon in Haaften geoefend worden voor de SJP, die in augustus werd georganiseerd door de
Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging. De activiteitenlijst werd afgesloten met de
Meervoudige Apporteer Proef van de Samenwerkende Continentalen in september.
Zweetwerk
Binnen en buiten onze vereniging is er een groeiende belangstelling voor zweetproeven. Om daar
aan tegemoet te komen hebben we in 2019 twee zweetproeven en een schot- en watertest
georganiseerd.
Op woensdag 11 september 2019 vond er een Zweetproef F in Budel plaats. De organisatie was in
handen van Linda Weijnans en de keurmeesters waren dhr. John Feijen en dhr. Toon Mennen. Op
deze dag zijn er vijf kwalificaties behaald, waarvan twee Vizsla’s.
Op zondag 27 oktober 2019 werd er op de schietbaan ‘de Wildenberg’ in Weert een schot- en
watertest georganiseerd. Deze schotvast-verklaring (of minimaal een SJP- C of een VJP met
aantekening Schotvast) is verplicht voor iedereen die aan zweetproeven wil gaan deelnemen. Alle17
deelnemer behaalden de schottest en van de acht deelnemers voor de watertest, zijn er vijf
geslaagd, waaronder één korthaar en één draadhaar Vizsla.
Op woensdag 18 december 2019 werd er nog een Zweetproef F in Budel gehouden. De reden
hiervoor was het groot aantal inschrijvingen bij de Zweetproef F die op 11 september werd
gehouden. Ook ditmaal was er aan belangstelling geen gebrek gezien het aantal inschrijvingen van
22. In eerste aanleg hadden zich drie Vizsla-eigenaren aangemeld voor deze proef, maar helaas
moesten twee eigenaren zich afmelden voor deze proef. De organisatie was weer in handen van
Linda Weijnans, de gedelegeerde was dhr. John Feijen en keurmeester was Carin Swysen (België).
Vijf voorjagers behaalden een kwalificatie, waarvan drie het CACT en twee het reserve CACT.
We zijn voornemens om in 2020 meer zweetproeven te organiseren, en hopen meer Vizsla-eigenaren
te mogen begroeten.
COMMISSIE EXTERIEUR
Rasexamen 12 oktober
In 2017 is de werkgroep rasexamen gestart met de voorbereiding van het rasexamen met als doel
nieuwe exterieurkeurmeesters op te leiden. De werkgroep bestond uit 7 personen, Herman Obbink
(voorzitter), Linda Weijnans, Joke Nijhuis (secretaris), Wybe Anema, Lies van Essen, Wout Arxhoek
(examinator) en Gerda-Halff van Boven (examinator). Bij de Raad van Beheer stonden in totaal 12
examenkandidaten geregistreerd. Daarvan zijn er 8 gestart met het opleidingstraject. Het
opleidingstraject bestond uit 3 verplichte activiteiten (een theorieavond, een proefexamen en een
veldwerkactiviteit naar keuze) en 2 activiteiten naar keuze (b.v. Vizsladag, KCM, JBT, MAP of SJP). Een
van de 8 kandidaten heeft zich halverwege het traject teruggetrokken en 1 kandidaat heeft niet aan
de opleidingseisen voldaan, waardoor uiteindelijk 6 kandidaten konden deelnemen aan het examen.
Tijdens het examen moesten de kandidaten in totaal 8 honden keuren; 3 korthaar teven, 3 korthaar
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reuen en 2 draadharen. Dat wil zeggen dat de kandidaten per hond een keurverslag moesten maken
en vervolgens de honden moesten kwalificeren en plaatsen. Daarna moesten de kandidaten de
keurverslagen verdedigen tegenover de examencommissie, bestaande uit de 2 examinatoren, een
gedelegeerde van de Raad van Beheer en een gedelegeerde van de Vereniging van Keurmeesters.
Ook werd de theoretische kennis over het ontstaan van de Vizsla, de rasstandaard, de gezondheid,
het werken met de Vizsla en de verspreiding van Vizsla wereldwijd getoetst. Als bestuur zijn we blij
dat we 5 nieuwe exterieur keurmeesters mogen verwelkomen. Dit zijn Linda Weijnans en Joke
Nijhuis, die op 12 oktober 2019 geslaagd zijn voor het volledige examen. Lida Reeskamp-Blok,
Dinanda Mensink en Rini Leenen, zijn al eerder in 2018 geslaagd voor het compact examen.

Kampioensclubmatch
Op 7 september 2019 vond in Apeldoorn de jaarlijkse kampioensclubmatch plaats. De keurmeesters
waren Tuus van Adrichem Boogaert-Kwint (NL) en Rudy Feyearts (BE). In totaal waren er 83 honden
ingeschreven, een stijging van ruim 30% t.o.v. 2018 (63 honden). Met een inschrijving van 59
kortharen en 24 draadharen voldeden beide variëteiten aan de eis van 20 ingeschreven honden
(puppy- en babyklasse niet meegerekend) om dubbele CAC toe te kennen. Ook aan de andere eis dat
er ook daadwerkelijk 16 honden worden gekeurd, werd voldaan.
Mevrouw Tuus van Adrichem Boogaert-Kwint keurde de kort- en draadhaar teven, en de heer Rudy
Feyearts keurde de kort- en draadhaar teven.
In onderstaande tabel zijn de behaalde kwalificaties weergegeven.
Draadhaar reuen (12)
Draadhaar teven (12)
Korthaar reuen (22)
Korthaar teven (37)

VB
1
3
2
3

B
2
1
2
3

U
5
5
10
18

ZG
3
2
4
10

G

NTB
1

DISK

ABS

1
1
1

1

2
2

Lezing Marianne Gyárfás
In het kader van een van onze beleidsdoelen kennis- en informatiedeling heeft de Hongaarse
keurmeester dr. Marianne Gyárfás op 19 september 2019 een lezing gegeven over de ras- en
werkstandaard van de Vizsla. Marianne Gyárfás heeft een indrukwekkende staat van dienst als
internationaal exterieur- en veldwerkkeurmeester. Een brede groep van belangstellenden, bestaande
uit (aspirant) veldwerkkeurmeesters, aspirant exterieur- en SJP-keurmeesters, fokkers en overig
geïnteresseerden hebben de leerzame lezing bijgewoond. De ppt-presentatie van Marianne Gyárfás,
een boekje met de samenvatting van de werkstandaarden, en een afbeelding van de Vizsla staan
reeds op de website.

Behaalde titels in 2019
Vizsla Korthaar

NL Kampioen
Quodian's Mandí
Pitypang Lola-Ziva

Vizsla Draadhaar
Int. Showkampioen
Zoldmali Serleg

NHSB
NHSB

3061144
3086315

NL Kampioen
Quodian's Leya
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NHSB

3064319

NHSB

3060255

Soltis Boetje
Crimson SKY'S Purple Rain
Quodian's Manu

NHSB
NHSB
NHSB

3085558
3103727
3061140

NL Jeugdkampioen
Barolo
Breathe Magyar Tim
Hunimo Rebelicious Radish
Hunimo Ravel

NHSB
NHSB
LOSH
LOSH

3107329
3162302
1274343
1274342

NL Veteranenkampioen
Deva

NHSB

2794210

MET
LOL

MV 864/15
25202

NL Kampioen Buitenlanders
Nemzet Kincse Tüzvarázsló
Luxatori Szamos Reuben
Pelsonius
Best of Breed in 2019
Shows 2019

BOB korthaar

Eindhoven 1/2/3 feb
Groningen 1 mrt
Groningen Benelux 2 mrt
Leiden 23 mrt
Zwolle 6 april
Zwolle 7 april

Pinkstershow 9/10 juni
De Baronie- Echt 6/7 juli
Rotterdam 24 aug
Rotterdam 25 aug
Maastricht 28 sept
Maastricht 29 sept
Bleiswijk 3 nov

Quodian's Mandi
Nemzet Kincse T'zvarázsló
Nemzet Kincse T'zvarázsló
Pitypang Lola-Ziva
Nooah Magyar Tim
Luxatori Szamos Reuben
Pelsonius
Pitypang Lola-Ziva
Pazzo Ragnar
Luxatori Szamos Reuben
Pelsonius
Crimson's Sky's Purple Rain
Quodian's Mandi
Hunimo Rebelicious Radish
Quodian's Mandi
Nooah Magyar-Tim
Quodian's Mandi
Crimson Sky's Purple Rain

Bleiswijk 4 nov

Crimson Sky's Purple Rain

L.H. van Essen

Kerstshow

Crimson Sky's Purple Rain

L.H. van Essen

Goes 20 april
Goes 21 april
Oss 25/26 mei

Eigenaar
korthaar
L.H. van Essen
A. Varga
A. Varga
M. Louwers
L. Michalak
D. Morse

BOB draadhaar

M. Louwers
T. Waerniers
D. Morse

N.V.T.
N.V.T.
Venatordream Arlo

L.H. van Essen
L.H. van Essen
S. Creemers
L.H. van Essen
L. Michalak
L.H. van Essen
L.H. van Essen

Quodian's Leya
Quodian's Topaz
Quodian's Topaz
Quodian's Topaz
N.V.T.
Quodian's Topaz
Ch. Vizcaya's Allman
Biskade
Ch. Vizcaya's Allman
Biskade
Quodian's Topaz

Aranka
N.V.T.
Zöldmáli Serleg
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.

Eigenaar
draadhaar
J.J.J.M. van Haaren
J.H.G. Ten Have

H.A.C. Hendriks
L.H. van Essen
L.H. van Essen
L.H. van Essen
L.H. van Essen
L.H. van Essen
L.H. van Essen
L.H. van Essen
L.H. van Essen

COMMISSIE EVENEMENTEN
Vizsladag 2019
De Vizsladag kon ook dit jaar weer georganiseerd worden dankzij de medewerking van heel veel
vrijwilligers. De coördinatie was in handen van Brigitte van Erkelens. We waren dit jaar te gast in
Putten op landgoed De Lorrekorf. Het was een erg gezellige dag, met ook veel belangstelling van
niet-leden.
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Jubileumdag 2020
De vereniging werd opgericht in 1975. In 2020 bestaan we dus 45 jaar. Om dit jubileum te vieren
organiseren we dan niet een ‘gewone’ Vizsladag, maar een Jubileumdag. Ter voorbereiding hebben
we uit alle werkgroepen leden uitgenodigd om bij elkaar te komen. Samen hebben we een
voorkeursdatum bepaald, een lijstje van terreinwensen opgesteld en een heleboel ideeën bedacht
voor activiteiten. Wat kun je verwachten:
•
Een Jonge Honden keuring, met zo veel mogelijk broertjes en zusjes uit een nest
•
Een Apporteerspecial met proeven uit de praktijkjacht
•
Een informatiestand
•
Veldwerk, zweetwerk, ringtraining.
•
Een knutseltafel, een piekenrace…
Héél veel activiteiten, waarin we de Nederlandse Vizsla, als jachthond en actieve huishond in al zijn
veelzijdigheid willen laten zien. En we sluiten feestelijk af met een BBQ.
We vieren ons jubileum op Zaterdag 16 mei 2020 bij De Waltakke in Lochem, een prachtige locatie
met alle voorzieningen die we nodig hebben. Er is zelfs een camping, voor wie er een gezellig
weekendje van wil maken.
We hopen natuurlijk dat heel veel mensen naar Lochem komen om ons jubileum met ons mee te
vieren. Samen maken we er een gezellige, feestelijke dag van voor alle leden en andere
Vizslaliefhebbers.
Wandelingen
De wandelingen zijn een blijvend succes. Gerald Verweij zorgde dat er dit jaar weer vier keer met een
flinke groep gewandeld kon worden: de nieuwjaarswandeling was in Bladel, de voorjaarswandeling in
Baarn, de zomerwandeling in Soest en de herfstwandeling in Hoek van Holland.

COMMISSIE MEDIA
Vizsla Varia
Albert Boevé en Janet Bakker vormen al jaren de redactie van de Vizsla Varia. Met leuke verhalen,
nuttige informatie en mooie foto’s is het altijd leuk om 3 x per jaar de Varia op de deurmat te vinden.
Een clubblad om trots op te zijn.
In 2019 verliep de aanlevering van kopij redelijk soepel en bij nummer 2 hadden we zelfs dusdanig
veel kopij dat we in het eerst van de geschiedenis van de Vizsla Varia een blad konden samenstellen
van 84 pagina’s!
Ook hebben we 2 keer een kijkje kunnen nemen bij een hele andere discipline dan die je van een
jachthond zou verwachten nl. Agility en SAR. Geweldig!
De redactie blijft echter afhankelijk van de leden. Daarom hier nogmaals een oproep: Beoefen jij een
sport met je Vizsla? Ga jij mee op jacht of ben je zelf jager? Gaat je Vizsla mee op vakantie? Gewoon
een leuk verhaal? Deel het met andere Vizsla liefhebbers!
Heb je aan een activiteit van de vereniging deelgenomen of georganiseerd? Zet een impressie of
verslag op papier en stuur het samen met leuke foto’s naar de redactie: redactie@magyar-vizsla.nl.
We hebben tegenwoordig zelfs een tweetal vaste columns in de vorm van Trouwe vriend en Vijftig
Tinten Tarwegeel. Leuk om te lezen.
De aanlevering van foto’s verliep voorspoedig. Sommige leden zijn daar erg trouw in. Natuurlijk
blijven foto’s altijd van harte welkom.
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We kunnen niet genoeg benadrukken dat de foto’s in een resolutie aangeleverd worden die groter is
dan 1 Mb, een te lage resolutie komt tot uiting in een minder scherpe foto in de Vizsla Varia. Dat is
toch zonde? Met name foto’s die gemaakt worden met een GSM zijn doorgaans van een te lage
resolutie.
Sponsoring/adverteren
In 2019 waren we in de gelukkige omstandigheid dat we Kronch hebben kunnen verwelkomen als
hoofdsponsor voor de activiteiten die door de vereniging georganiseerd werden. Daar waren we erg
blij mee en we hopen dat in 2020 te kunnen voortzetten. Verder is er toename te zien geweest van
adverteerders in de Vizsla Varia. Sommigen namen zelfs de moeite om een Vizsla in hun advertentie
op te nemen. Leuk toch! Heeft u wellicht interesse in sponsoring/adverteren of weet u iemand, laat
het ons dan weten: sponsoring@magyar-vizsla.nl.
Webbeheer
Na een oriëntatie en vergelijking van diverse aanbieders heeft het bestuur het webbeheer per 1
oktober ondergebracht bij een professionele webbeheerder. Deze is aan de slag gegaan met het
opschonen en moderniseren van onze website. Het uiterlijk en de inhoud van de site werden
stapsgewijs aangepakt. Het streven daarbij was een aantrekkelijke, overzichtelijke site, die de
structuur van de vereniging weerspiegeld. De nieuwe website zal begin 2020 worden gelanceerd.
Daarna krijgen de bestuursleden en een aantal werkgroepleden de mogelijkheid om zelf wijzigingen
aan te brengen en berichten te plaatsen. Hierdoor zullen we in staat zijn de website actueel te
houden en steeds de juiste informatie te presenteren.
Facebook
In 2019 deden we een proef van 6 maanden waarbij leden de mogelijkheid kregen om berichten te
plaatsen op de facebookpagina. Tot dan konden leden alleen reageren op berichten, maar niet zelf
een bericht plaatsen. In november is de proef geëvalueerd en heeft het bestuur besloten de nieuwe
situatie te handhaven. Het draagt bij aan de beleidslijnen ‘’Podium bieden’ en ‘Leden betrekken’.
Het aantal leden van de facebookpagina is in 2019 afgenomen van 283 naar 249 leden. Alleen leden
van de vereniging worden toegelaten tot de pagina. Sinds oktober krijgen niet-leden, die afgewezen
worden daar een bericht van waarin zij worden uitgenodigd om eerst lid te worden van de
vereniging.
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FINANCIEN
JAARREKENING 2019 NEDERLANDSE VERENIGING VAN HONGAARSE STAANDE HONDEN
VIZSLA
BALANS 2019 (LAATSTE KOLOM)

ACTIVA
ABN betaalrekening
ABN spaarrekening
Nog te ontvangen bedragen
TOTAAL

31-12-2016 31-12-2017
2.373
1.329
35.269
36.000
134
37.642
37.463

31-12-2018 31-12-2019
1.736
162
38.000
33.000
514
11
40.250
33.173

PASSIVA
Eigen vermogen
Voorziening jubileum
Vooruit ontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen
TOTAAL

31-12-2016 31-12-2017
29.824
30.387
5.220
6.220
55
55
2.543
801
37.642
37.463

31-12-2018 31-12-2019
29.651
24.343
7.220
8.220
55
110
3.324
500
40.250
33.173

RESULTATENREKENING 2019 (DERDE KOLOM)
BEGROTING 2020 (LAATSTE KOLOM)

LASTEN
Kleine aanschaffingen
Contributies en abonnementen
Vergaderingen / bijeenkomsten
Vergaderlocatiekosten
Reis- en verblijfkosten
Representatie- en relatiekosten
Bankkosten en ontvangen rente
Fok adviezen en rasexamen
Kantoorbenodigdheden
Porto kosten
Webbeheer
Drukwerk
Administratiekosten
Verzekeringen
Nagekomen voorgaande jaren
Veldwerk
Jeugd Basis Test
Apporteerwerk en zweetwerk
Vizsladag
Kampioensclubmatch
Europacup
Jubileum (reservering)

Jaarrekening
2018
121
1.221
3.705

212
698
64
1.306
350
5.396
476
1.536
662
4.318
946
3.105
2.567
1.674
700
1.000

Begroting Jaarrekening
2019
2019
100
235
1.200
1.208
3.000
2.113
1.810
2.005
100
227
500
2.541
100
120
2.000
1.345
350
1.862
6.000
6.180
400
452
1.800
1.701
0
1.231
4.300
3.727
1.000
1.622
1.000
761
3.000
2.525
2.000
2.118
700
840
1.000
1.000
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Begroting
2020
200
1.250
2.000
2.000
1.200
200
800
100
1.500
1.000
6.500
450
1.800
0
4.000
1.600
4.000
0
2.500
1.000
0

TOTAAL

30.057
Jaarrekening
2018
17.265
4.429
690
3.287
1.255
1.815
580
29.321

BATEN
Contributies
Veldwerk
Jeugd Basis Test
Apporteerwerk en zweetwerk
Vizsladag
Kampioensclubmatch
Advertentie inkomsten
TOTAAL
RESULTAAT
Bijdrage uit eigen vermogen
RESULTAAT

-736

28.550

35.623

32.100

Begroting Jaarrekening
2019
2019
17.500
17.005
4.500
3.550
800
1.510
1.500
2.875
1.750
2.380
2.000
2.305
500
690
28.550
30.315

Begroting
2020
17.500
4.000
1.500
4.600
0
2.500
600
30.700

0

-5.308

-1.400
1.400
0

Het jaar 2019 is afgesloten met een tekort van € 5.308,=.
Afgezien van het feit dat we een meer dan toereikend eigen vermogen hebben om dit tekort te
kunnen opvangen, is het wel een aanzienlijk bedrag. Als we het tekort uitdrukken in een percentage
van de contributies hebben we het over ruim 30% en afgezet tegen de totale jaaromzet gaat het om
zo’n 15%. Als dit tekort zich jaarlijks zou voordoen is het eigen vermogen in minder dan vijf jaar tot €
0,= gereduceerd en om een dergelijk tekort door contributieverhoging te kunnen opvangen, dient de
contributie met 30% ofwel met ruim € 8,= per jaar te worden verhoogd.
Er is dus alle reden om goed na te gaan hoe het tekort in 2019 is ontstaan en vast te stellen in
hoeverre er sprake is van structurele dan wel incidentele oorzaken. De jaarrekening bestaat uit een
balans en een resultaten (verlies en winst-) rekening. Bij deze stukken geven we de volgende
toelichting.
Balans
De balans geeft de waarde van de bezittingen en van het vermogen weer per 31 december 2019.
Rekening houdend met nog te betalen bedragen (porti-kosten voor de Vizsla Varia van december
2019), vooruit ontvangen bedragen ( vier maal de contributie voor 2020 die in 2019 al ontvangen is)
en de nog te ontvangen bedragen (rente over de spaarrekening in 2019), bedragen de bezittingen op
de ABN-AMRO betaal- en spaarrekening afgerond € 32.600,=, waar tegenover een vermogen staat
van eveneens € 32.600,= bestaande uit:
Eigen vermogen
Voorziening jubileum

€ 24.400,=
€ 8.200,=

Het eigen vermogen is de buffer om risico’s, tegenvallers en/of bijzondere uitgaven op te vangen.
Het is door het tekort over 2019 gedaald van € 29.651,= naar € 24.343,=
De aanwezige voorziening is specifiek gevormd voor het 45 jarig jubileum dat in 2020 zal worden
gevierd. Alle kosten verband houdend met het jubileum zullen rechtstreeks ten laste van de
voorziening gebracht worden. In 2020 zal niet in de voorziening gestort worden. Voor zover de
voorziening na viering van het jubileum een positief saldo heeft, zal dit worden toegevoegd aan een
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nieuwe voorziening voor het 50 jarig jubileum. Vanaf 2021 zal opnieuw jaarlijks gereserveerd gaan
worden voor dat jubileum in 2025.
Resultatenrekening
De resultatenrekening vermeldt de lasten en baten die in 2019 gerealiseerd zijn, alsmede het
resultaat daarvan. Het resultaat bedraagt negatief (verlies/tekort) € 5.308,=.
De lasten in 2019 zijn negatief beïnvloed door afrekeningen (declaraties van bestuurs- en
commissieleden) die feitelijk betrekking hebben op 2018. Het gaat om afrekeningen tot een totaal
bedrag van € 1.231,=. Om het werkelijk resultaat over 2019 te kunnen vaststellen dient dit
geschoond te worden met de negatieve beïnvloeding door lasten die op 2018 betrekking hebben.
Het werkelijk (geschoond) resultaat over 2019 bedraagt daarmee negatief € 4.077,=.
De resultatenrekening laat gedetailleerd de verschillen zien tussen de begroting 2019 en de werkelijk
gerealiseerde baten en lasten 2019, welke verschillen opgeteld tot het resultaat leiden, maar
interessanter is het om na te gaan in hoeverre die verschillen zich incidenteel hebben voorgedaan,
dan wel als structureel moeten worden aangemerkt.
De volgende posten zijn dan relevant:
Vergaderlocatiekosten/reis- en verblijfkosten/representatiekosten
Begroot
3.000,=
Werkelijk
5.928,=
Nadelig
2.928,=
Gezien het gegeven dat contacten tussen bestuursleden onderling en tussen bestuur en commissies
frequenter dan voorheen plaatsvinden en in aanmerking nemend dat deelnemers aan bijeenkomsten
over het gehele land verspreid wonen, is het reëel om aan te nemen dat vergaderingen en
bijeenkomsten inclusief reiskosten zo’n € 4.000,= per jaar vergen.
Onder representatiekosten zijn verantwoord de kosten van attenties aan leden bij jubilea, alsmede
de kosten van de puppy-pakketten, twee nieuwe initiatieven met ingang van respectievelijk 2018 en
2019. Deze kosten bestaan in 2019 voor een belangrijk deel (€ 1.500,=) uit eenmalige aanschafopstartkosten. Van het nadelig resultaat in 2019 beschouwen wij daarmee € 1.500,= als incidenteel.
Fokadviezen en ras-examen
Begroot
500,=
Werkelijk
2.500,=
Nadelig
2.000,=
De gehele overschrijding van € 2.000,= dient als incidenteel te worden aangemerkt, daar deze
veroorzaakt wordt door de ten behoeve van het rasexamen Vizsla keurmeester gemaakte kosten
alsmede door eenmalige kosten van de in 2019 gegeven lezing door Marianne Garyfas.
Web-beheer
Begroot
Werkelijk
Nadelig

350,=
1.862,=
1.512,=

Het bestuur heeft in 2019 besloten de ontwikkeling van een nieuwe moderne website, alsmede het
beheer daarvan extern te plaatsen en wel bij 1322Design. Van de overschrijding in 2019 beschouwen
wij € 1.000,= als incidenteel.
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Resultaat 2019 geschoond van incidentele uitgaven
Resultaat 2019 ten laste van eigen vermogen
Hierin begrepen nagekomen lasten 2018
Hierin begrepen incidentele lasten 2019
Idem
Idem

Verlies
-/-/-/-/Winst

5.308,=
1.231,=
1.500,=
2.000,=
1.000,=
423,=

Begroting 2020 en voorstel voor contributies vanaf 2021
Voor de samenstelling van de begroting 2020 heeft de begroting 2019 als basis gediend, maar daarbij
zijn ook de werkelijke cijfers over 2019 en 2018 betrokken. Het voorzichtigheidsprincipe is toegepast.
Dat wil zeggen dat te verwachten lasten niet te laag en te verwachten baten niet te hoog zijn
geraamd.
De begroting 2020 sluit met een negatief resultaat (tekort/verlies) van € 1.400,=. Hierbij moet
aangetekend worden dat in 2020 geen baten en lasten zijn geraamd van de jaarlijks te houden
Vizsladag (deze vervalt in 2020 door het jubileum) en dat een storting van € 1.000,= in een
voorziening voor het vieren van het vijftig jarig jubileum in 2025 niet gedaan is (zie hiervoor ook de
toelichting op de balans). Het negatief resultaat in 2020 kan niet gedekt worden door
contributieverhoging, maar zal ten laste van het eigen vermogen moeten worden genomen.
Dan resteert de vraag of het noodzakelijk is om de contributie vanaf 2021 te verhogen.
Gezien de resultaten van de afgelopen jaren en de verwachtingen voor de komende jaren is dat
noodzakelijk. Er is weliswaar een eigen vermogen aanwezig als risicobuffer voor het opvangen van
tegenvallers, maar het eigen vermogen slinkt en daarop kan niet onbeperkt ingeteerd worden.
Het is lastig om te bepalen hoe hoog dat eigen vermogen minimaal moet zijn, maar op
bedrijfseconomische grondslagen kan een relatie worden gelegd naar de jaarlijkse contributieinkomsten of naar de omzet. Als we de omzet vaststellen vanuit het principe dat we alle kosten van
activiteiten buiten beschouwing mogen laten omdat we die niet dekken uit contributie-inkomsten
maar uit de bijdragen van de deelnemers, is de omzet ongeveer gelijk aan de contributie-inkomsten.
Als we dat voorzichtigheidshalve afronden naar boven op tienduizend euro, dan is € 20.000,= eigen
vermogen een heel gezonde positie, maar die grens naderen we al heel snel.
Het is prima als we voor incidentele uitgaven het eigen vermogen aanwenden, maar als we dat
jaarlijks moeten doen om de begroting en exploitatie sluitend te krijgen, is dat niet goed en valt aan
contributieverhoging niet te ontkomen, zeker niet als er de ambitie is om leden meer bij de
vereniging te betrekken, bestaande activiteiten te intensiveren en nieuwe activiteiten te bevorderen.
Daarbij mag overigens geconstateerd worden dat de contributie van onze vereniging relatief laag is in
vergelijking met andere rasverenigingen.
Gezien vorenstaande stelt het bestuur voor de contributie voor 2021 te verhogen en vast te stellen
op € 30,= (in 2020 € 27,50) voor een lid en op € 12,= (in 2020 11,=) voor een gezinslid.
Wij verwijzen verder naar de voor de Algemene Leden Vergadering ter vaststelling voorliggende en
van het Bestuursverslag 2019 deel uitmakende en bijgevoegde Jaarrekening 2019.
Namens het bestuur,
René van Bokhoven, penningmeester
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Ten slotte
De Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden ´Vizsla´ kan terugkijken op een actief
2019. Achter de schermen is veel gedaan aan kwaliteitsverbetering van de communcatie, zoals in
standaardberichten aan nieuwe leden en dergelijke en het bouwen aan een nieuwe website. De vier
beleidslijnen zijn verder uitgewerkt en dat zetten we door in 2020.
We hebben veel nieuwe leden mogen inschrijven, waarvan 16 via het Nest-Felicitatie-aanbod.
We zijn financieel gezond en hebben vele geslaagde activiteiten kunnen organiseren, met nieuwe
onderdelen als de lezing van Marianne Gyárfás en de zweetproeven. Dit alles dankzij de inzet van
veel vrijwilligers in de werkgroepen en daarbuiten!
Daarbij werden we gesteund door onze hoofdsponsor in 2019: Kronch. Inmiddels is bekend
geworden dat Kronch ook in 2020 onze hoofdsponsor zal zijn.
Al met al staat de vereniging stevig in haar schoenen en kunnen we met vertrouwen vooruitkijken
naar het Jubileumjaar 2020.
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