Notulen vergadering bestuur
Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla”
Datum
: 14 augustus 2019
Aanvang
: 14.30 uur – 15.15 uur
Locatie
: Mosweg 1, Bennekom
Aanwezig
: Peggy van den Crommenacker (voorzitter), Joke Nijhuis (secretaris, notulen), Monique
van Roozendaal,
Afwezig
: René van Bokhoven (penningmeester) en Brigitte van Erkelens

1. Opening/welkom
Vanwege een bezoek aan kasteel Doorwerth (zie 5.6.1.) als mogelijke locatie voor de Vizsladag,
hebben we gebruik gemaakt van het aanbod van Helen Witte om dit keer bij haar thuis te
vergaderen, echter niet in haar aanwezigheid.
2. Ter vaststelling:
2.1. Agenda, is vastgesteld.
2.2. Notulen d.d. 25 april 2019, vastgesteld per mail, zijn reeds gepubliceerd
2.3. Notulen fokkersoverleg d.d. 11 mei, vastgesteld per mail, zijn reeds gepubliceerd
2.4. Notulen d.d. 2 juli 2019, vastgesteld en kunnen gepubliceerd worden. Actie Joke
2.5. Voorstel deelnemers Europacup 2019 van Monique. Voorstel is reeds per mail
geaccordeerd.
3. Ter informatie
3.1. Actielijst d.d. 25 april 2019, is aangevuld met acties fokkersoverleg en ALV. Joke schoont
de actielijst op en inhoudelijke bespreking op volgende vergadering. Actie Joke
4. Ingekomen stukken
4.1. Ingekomen mail Koen Lowik inzake tekst Jagersvereniging. Vooralsnog geen aanleiding
om de tekst aan te passen. Joke koppelt terug aan Koen. Actie Joke
4.2. Uitvoeringsregels onderscheidingen. Aanmeldingen moeten in december worden
gedaan. Agenderen voor volgende vergadering. Actie Joke
Actie: Peggy
4.3. Uitnodiging informatieavond RvB d.d. 2 september a.s.. Helaas kan geen van ons aanwezig
zijn. We volgende de ontwikkelingen via het verslag.
5. Mededelingen
5.1. Bestuurszaken algemeen:
5.1.1. Er hebben zich inmiddels 5 kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie. Peggy
gaat een gesprek aan met de kandidaten. Daarbij komt ook ter sprake wat er van
een bestuurslid wordt verwacht. Verder worden er kennismakingsmomenten
gepland zodat de overige bestuursleden de kandidaten kunnen leren kennen.
Actie Peggy
5.1.2. ALV en fokkersdag staan gepland voor 22 februari 2020. Vanwege de
verschijningsdata van de Varia, wordt het bestuursverslag, naast vermelding op
de website met link op fb, via een nieuwsbrief verstuurd. Verder een oproep aan
iedereen om al vast te starten. Actie Allen.
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5.2. Commissie fokkerij en gezondheid: Peggy
5.2.1. Uitslag gonioscopie onbeslist en herkeuring. Er was aanvankelijk wat
onduidelijkheid tussen het oogpanel en RvB hoe om te gaan met het verwerken
van nieuwe oogtesten m.b.t. de gonioscopie. Lucia gaat binnenkort naar de lezing
“for your eyes” verzorgd door de oogspecialist Roswitha v.d. Sandt. Daarna wordt
bekeken hoe we dit communiceren naar de leden. Actie Lucia
5.2.2. Ingekomen mail Saskia Jacobs inzake langhaar-gen
Langharigheid maakt geen onderdeel uit van ons Fokreglement. Vanuit de
vereniging is het niet mogelijk om de volledigheid van alle langharigheidstesten
te garanderen. We zijn daarvoor afhankelijk wat ons wordt toegestuurd. Wellicht
dat de RvB hier een rol in zou kunnen vervullen. Vergelijk in Duitsland, waar
langharigheid zelfs op de stambomen wordt vermeld. Actie Peggy
5.2.3. Pupfolder
Er zijn inmiddels diverse puppypakketten verstuurd, en de reacties zijn positief.
Tevens heeft het al de eerste nieuwe leden opgeleverd.
5.3. Commissie Veldwerk: Monique
5.3.1. Wedstrijden
In het najaar vinden er 2 jeugdveldwerkwedstrijden en 2 wedstrijden in de open
klasse plaats. Er zijn meer dan voldoende aanmeldingen, dus de inschrijvingen
worden gesloten. Actie Monique
5.3.2. Trainingen/workshops
De najaarsworkshop zit bijna vol. Actie Monique
5.4. Commissie Apporteer en Zweetwerk: vacant
5.4.1. Zweetwerkproef en/of workshop Friesland in 2020
Er is een locatie beschikbaar (Beesterzwaag) en een sporenlegger. Linda is op de
hoogte, maar zij ziet vanwege de afstand geen kans om een
zweetproef/workshop in Friesland te organiseren. Punt aanhouden tot er een
bestuurslid benoemd is voor de commissie apporteer- en zweetwerk.
5.4.2. Schot- en watertest
Linda Weijnans biedt aan om via Orweja een schot- en watertest te organiseren.
Dit is akkoord. Na afloop evalueren of dit een blijvende activiteit kan blijven.
Peggy informeert Linda. Actie Peggy en Linda
5.5. Commissie Exterieur: Joke
5.5.1. Rasexamen
(Nog) niet alle kandidaten hebben aan de opleidingseisen voldaan. Joke zal een
reminder sturen. Actie Joke
5.5.2. KCM
Inmiddels zijn er bijna 50 inschrijvingen. Peggy stuurt het voorwoord voor de
catalogus vast op, de aantallen kunnen later toegevoegd worden. Joke ligt toe dat
in plaats van rozetten, er voor de klassenwinnaars een dummy met opschrift
“Winnaar KCM 2019”, en voor de nummers 2 en 3 een glazen pot met Vizslaopdruk voor hondenkoekjes is. Verder zijn er bekers en een “tegeltje” voor de
Winnaars, en sponsort Kronch. Joke wil graag een exportfile om te checken of
alle inschrijvingen goed zijn verwerkt. Actie Joke
5.5.3. Lezing Marianne Gyárfás
Joke vraagt wie Marianne zou kunnen ophalen en ontvangen. Monique overleg
met Lies van Essen, misschien dat zij hier wat in kan betekenen. Actie Monique.
Concept Notulen bestuursvergadering d.d. 14 augustus 2019 Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla”

2

Tot nu toe hebben er 15 mensen ingeschreven. De veld- en
exterieurkeurmeesters blijven wat achter. Monique zal de veldwerkkeurmeesters
een herinnering sturen, en Joke zal dat voor de exterieurkeurmeesters doen.
Actie Joke en Monique
5.6. Commissie Evenementen: vacant
5.6.1. Vizsla-dag
Vanochtend, 14 augustus hebben we met een klein comité de mogelijkheden bij
kasteel Doorwerth bekeken. De mogelijkheden zijn er, en er wordt op basis van
ons plan een offerte uitgebracht door Doorwerth. Ondertussen heeft Gerald
Verweij voorgesteld een aantal alternatieve locaties te benaderen voor een
offerte. Peggy informeert bij Gerald naar de stand van zaken. Actie Peggy
Het draaiboek Vizsla-dag wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.
Actie Joke
5.6.2. Wandelingen
5.7. Commissie Redactie:
5.7.1. Varia
Er is zoveel kopij aangeleverd, dat er waarschijnlijk geschrapt moet worden.
Uitgangspunt is dat dubbelingen worden geschrapt, en dat geschrapte stukken
als alternatief op de website worden geplaatst.
5.7.2. Website
Zie 6.1.
5.7.3. FB
Yvette is beheerder van de FB-pagina. Dat zal gezien haar terugtreding aangepast
moeten worden. Actie Joke
5.7.4. Nieuwsbrief
6. Ter bespreking
6.1. We hebben uitgebreid gesproken met Marco Verweij over het beheer van onze website,
dat hij voorlopig heeft overgenomen, en de mogelijkheden voor de doorontwikkelingen.
Op basis van onze input brengt Marco een offerte uit voor de aanpassingen, en het
beheer. Wij kunnen de offertes dan vervolgens vergelijken met 2 andere offertes die we
reeds hebben ontvangen. Vanwege de benodigde capaciteit kiezen we voorlopig voor
het pakket professional-plus van one.com. Mogelijk dat we tzt door opschoning minder
capaciteit nodig hebben. Actie Peggy.
7. Rondvraag:
7.1. Monique wil graag een voorstel inbrengen m.b.t. de regels voor de jaarprijzen. Dit wordt
geagendeerd voor de volgende vergadering. Actie Monique
7.2. Monique stelt voor om voortaan in de Varia de beste hond bij de voorjaars- en
najaarsveldwerkwedstrijden te vermelden in de Varia. Misschien zijn er meer disciplines
waarvan tussentijdse prestaties gemeld kunnen worden. Voorstel agenderen voor
volgende Varia en nadenken over mogelijkheden. Actie Allen.
8. Volgende vergadering
8.1.
De volgende vergadering is op 24 september 2019, aanvang 19.00 uur in Renswoude.
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