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Notulen Algemene Leden Vergadering   

Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla” 

 

Datum:    Zaterdag 11 mei 2019  

Aanvang:   16.00 uur 

Locatie:   ‘t Veerhuis, Nijemonde 4, Nieuwegein,  

Aanwezige bestuursleden: Peggy van den Crommenacker (voorzitter), Joke Nijhuis (secretaris),        

René van Bokhoven (penningmeester), Yvette Hoorman, Monique van 

Rozendaal. 

Afwezige bestuursleden: Brigitte van Erkelens 

 

 

1. Opening  

De voorzitter, Peggy van den Crommenacker opent om 16.10 uur de vergadering. 

 

Alle aanwezigen hebben de presentielijst (zie bijlage 1) getekend. Er zijn 24 leden 

aanwezig.  

 

Afgemeld zijn: Ed en Leni Booter, Nicolien en Edwin Kors, Carlo en Dolinda Opheij, Max 

Verhoeven, Cees Beersen, fam. van Dort, Tineke Arends, Herman Obbink, Albert Boeve 

en Marjo Vingerhoets.  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen  

Huub Hermans heeft de fb-pagina van de vereniging opgeschoond; leden van de fb-

pagina die geen lid van de vereniging zijn, zijn verwijderd. Vanaf vandaag wordt de fb-

pagina als pilot ook opengesteld voor leden om berichten te plaatsen. Daarbij gaan we uit 

van correct gedrag.  Gevraagd wordt of de fb-pagina een besloten groep is, en zo ja wat 

de reden daarvan is. Dit punt is een aantal keren in de bestuursvergadering ter sprake 

gekomen, en het is een bewuste keuze om alleen leden van de vereniging toegang 

toegeven tot de fb-pagina.  

 

Op 19 September geeft Marianne Gyarfas een lezing over de bouw van de Vizsla in 

relatie tot het werk van de Vizsla. De aanleiding is het rasexamen dat dit jaar is gepland, 

en het jubileumjaar volgend jaar. Marianne is een zeer ervaren Hongaarse keurmeester, 

op het gebied van exterieur en werk.  De leden en fokkers zijn van harte uitgenodigd voor 

de lezing, maar ook (kandidaat) exterieurkeurmeesters, en orweja keurmeesters worden 

uitgenodigd. We denken er zelfs over onze Belgische en Duitse buurverenigingen uit te 

nodigen. De lezing zal in het Engels zijn. Er wordt gevraagd aandacht te besteden aan 

eventuele vertalingen.  

 

3. Notulen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering d.d. 2 september 2018 

De notuten zijn vastgesteld, met dank aan Peggy van den Cromenacker voor de 

verslaglegging, en kunnen gepubliceerd worden.  

 

4. Bestuursverslag 2018  

In afwijking tot voorgaande jaren is er voor 2018 een geintegreerd bestuursverslag 

opgesteld. De bestuurleden geven een korte toelichting over hun aandeel van het verslag. 

- In het algemeen constateren we een kleine daling in het ledenaantal t.o.v. vorig jaar. 

Op een vraag naar de oorzaak, licht Huub Hermans toe dat de reden soms wel, soms 

niet bekend is. Voorbeelden zijn een overleden hond, de leeftijd van de eigenaar. 
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- Het doel van het trouwe ledenbeleid is om beter contact te krijgen met de 

leden, en als blijk van waardering een kaartje of een bloemetje te sturen.  In 

2018 hebben 147 leden een aardigheidje ontvangen. Dit wordt voorgezet in 2019.  

- Tijdens de vrijwilligersdag is afscheid genomen van Herman Obbink. Als blijk van 

waardering heeft hij een cadeaules bij Johan Kraay gekregen. 

- Peggy van den Crommenacker geeft een toelichting op het nieuwe 4-sporen-beleid: 

o Podium bieden voor bijzondere prestaties 

o Voorlichting geven 

o Het meer betrekken van de leden 

o Aandacht voor top- en breedtesport 

- De nieuwe structuur bestaat uit 6 commissies, waar een bestuurslid de 

eindverantwoordelijkheid voor draagt. Daaronder vallen de werkgroepen. 

- Erespelden; een erespeld wordt uitgereikt door de RvB. De criteria staan op de 

website van de RvB. Het jubileumjaar is een mooi moment om erespelden uit te 

reiken. Bij deze een oproep aan de leden om te melden wie er in hun ogen in 

aanmerking komen voor een erespeld.  

- Financien 

René licht toe dat 2018 met klein tekort is afgesloten. In dit tekort is tevens een 

reservering opgenomen voor het jubileumjaar. Samenvattend zijn we financieel 

gezond, en is verhoging van de contributie niet nodig. 

- Commissie fokkerij en gezondheid 

De werkgroep JBT maakt deel uit van de commissie fokkerij en gezondheid vanwege 

de relatie met het fokreglement. In 2019 komt er een 2e JBT op 25 augustus. 

De werkgroep pupinformatie handelt veel vragen af, en kan straks goed gebruik 

maken van de pup-informatie folder  

- Commissie Veldwerk 

Vrij plotseling is de novice-klasse afgeschaft en de BVT ingvoerd. Binnen de JWR is 

daar veel discussie over, alsmede het niet meetellen van buitenlandse kwalificaties.  

Opgemerkt wordt dat sommigen moeite hebben om trainingsmogelijkheden voor 

veldwerk te vinden. In Nederland zijn de mogelijkheden inderdaad beperkt, daarom 

gaan veel voorjagers in het buitenland trainen.  

De vastgestelde werkstandaard is opgestuurd naar Orweja. Er is nog geen officiele 

reactie ontvangen 

- Commissie apporteer- en zweetwerk 

De werkgroepen hebben veel werk verzet. De commisse apporteer- en zweetwerk had 

vanaf eind 2018 helaas geen bestuurslid meer. Dat kan een verklaring zijn dat er wel 

eens wat tussen de wal en het schip is geraakt, zoals bijvoorbeeld een felicitatie aan 

Ed Booter, ons erelid dat in 2018 de Nimrod heeft gewonnen.  

Vermeldenswaardig zijn de prestaties van de 2 Nimrod deelnemers, Erik ten Have en 

Carlo Opheij en de twee deelnemers van de Grote Prijs Jan Coldewey 2018, Michael 

Pallesen en Tineke Arends.  

Ook hebben we als vereniging 2 mensen voorgedragen om SJP-keurmeester te 

worden.  

- Exterieur 

Joke licht toe dat er in 2018 veel werk is verzet m.b.t. de voorbereiding op het 

rasexamen. Verder zijn de behaalde showresultaten gepubliceerd en is er stil gestaan 

bij de WDS.  

- Evenementen 
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Dit betreft de wandelingen waar veel belangstelling voor is, en de 

Vizsladag. Beide Evenementen worden ook bezocht door potentiele 

pupkopers.  

- Commissie Media 

Er is structuurverbetering van de website doorgevoerd. Verzoek aan ieder om 

verbeteringvoorstellen te melden, zodat dat opgepakt kan worden. Actie Yvette 

Nieuw is de werkgroep sponsoring. Gevraagd wordt of de nieuwe sponsor Kronch ook 

de Europacoup sponsort. Dat zal nagegaan worden.  

 

Bij deze is het bestuursverslag 2018 vastgesteld. 

 

5. Verslag kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Joep van den Bosch en John van Essen, hebben de 

administratie gecontroleerd en akkoord verklaard. René overhandigt de ondertekende 

verklaring. Bij deze wordt de penningmeester decharge verleend.   

Joep van den Bosch en John van Essen zijn bereid om ook voor 2019 de kascontrole te 

doen. 

  

6. Begroting 2019 

De begroting 2019 is gebaseerd op 2018, en sluit op 0. Wel zijn er een paar kleine 

aanpassingen te melden, namelijk meer kosten voor fokadviesen, rasexamen, bijdrage 

europacup en een extra JBT.   

 

Ter aanvulling: 

De kascontrolecommissie merkt nog het volgende op: 

De begroting voor het jaar 2019 is sluitend gepresenteerd, maar de commissie verwacht 

dat zich enkele overschrijdingen zullen voordoen op de posten kleine aanschaffingen, 

fokadviezen en ras-examen, apporteer en zweetwerk, Europacup en Jeugd Basis Test die 

mogelijk zullen leiden tot een tekort over 2019 van bijna € 4.000,=. 

De commissie verzoekt het bestuur hieraan aandacht te schenken. 

 

7. Vaststellen contributie voor 2020 

In overleg met de kascommissie adviseert de penningmeester om de contributie niet te 

wijzigen, ma.w. contributie blijft gelijk aan 2018. 

 

8. Bestuursledenverkiezing;  

Aftredend zijn Monique van Rozendaal en René van Bokhoven. Beiden zijn herkiesbaar. 

Er zijn 24 stemmen uitgebracht, Monique van Rozendaal en René van Bokhoven zijn 

beiden met 24 stemmen “voor” gekozen. 

 

9. Uitreiking Jaarprijzen 2018 

De prijzen zijn met ingang van dit jaar geen wisselprijzen meer. De winnaars zijn van 

harte gefeliciteerd met de behaalde prestaties. De aanwezige winnaars hebben hun 

prijzen in ontvangst genomen. Verbeterpunt is om een volgende keer de prijswinnaars 

vooraf uit te nodigen.  

 

10. Rondvraag  

Gevraagd wordt hoeveel honden er mee mogen doen aan de Europacup. Er kan met een 

openklasse team bestaande uit 5 kortharen en een openklasse team bestaande uit 5 
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draadharen ingeschreven worden. Het is nog niet definitief bekend hoeveel 

honden er mee mogen doen in de durby. Het organiserende land, in dit geval 

Italie, bepaald hoeveel durby honden mee mogen doen. Meestal zijn dat er 3. Zodra er 

meer duidelijheid is wordt dit gecommuniceerd. Aangezien zowel de open klasse teams 

als de durby-honden namens de vereniging mee doen, worden er vanuit de vereniging 

kwaliteitseisen gesteld.  

 

Gevraagd wordt wat is het verschil is op de website als men inlogt als lid, of als niet-lid.  

Het onderscheid is niet erg groot, maar betreft bv. toegang tot de notulen. Dat zal nog 

nader bekeken worden.  

 

Opgemerkt wordt dat men het jammer vindt dat de aanmelding voor de workingtest op 22 

maart is gepubliceerd met de toelichting dat leden van de vereniging tot 25 maart 

voorrang hebben, en dat op 24 maart de inschrijving al vol bleek te zijn. Dit verdient 

inderdaad niet de schoonheidsprijs, maar is deels ook te wijten aan het gemis van een 

bestuurslid apporteer- en zweetwerk.  

 

Vervolgens wordt gevraagd waarom de oefendag SJP nog niet is gepubliceerd. Yvette 

meldt dat de inschrijving net vandaag is opengesteld. 

 

Er worden meldingen ontvangen van leden dat ze de Varia liever digitaal ontvangen. Het 

wordt onderzocht of het administratief mogelijk is om onderscheid te maken tussen leden 

die een hard-copy per post willen ontvangen en leden die een digitale versie willen. 

 

Gevraagd wordt of er al iets bekend is m.b.t. het jubileumjaar? Dit zal binnenkort 

opgestart worden.  

 

Opgemerkt op dat er mailings rond gaan over een fokker waarvan men  vermoedt dat de 

fokker in Duitsland woont en toch met Nederlandse stambomen fokt. Het is uitgezocht, en 

de person in kwestie heeft een adres in Nederland. Verder is doorverwezen naar de RvB.  

 

Gevraagd wordt of mensen die op de Europacup deelnemen aan de durby, net als bij de 

open klasse teams, ook een vergoeding kunnen krijgen. Opgemerkt wordt dat als het een 

afvaardiging van de vereniging betreft en het bestuur dus invloed heeft op de inzending, 

er geen onderscheid kan zijn tussen openklasse team en derby. Dus men is unaniem van 

mening dat ook voor deelname aan de durby een vergoeding gegeven kan worden.  

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.50 uur 

 


