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Notulen vergadering bestuur 

Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla”  

Datum  : 24 september  2019 

Aanvang : 19.15 uur 

Locatie  : Renswoude  

Aanwezig : Peggy van den Crommenacker (voorzitter}, Joke Nijhuis (secretaris, notulen), Monique 

van   Rozendaal, Peter Kremer (kandidaat bestuurslid), Andre Piters (kandidaat bestuursl

id) en Nanna Boe Pallesen (kandidaat bestuurslid).  

Afwezig  : René van Bokhoven (penningmeester) en Brigitte van Erkelens 

  

 

1. Opening/welkom 

Peggy opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de kandidaat 
bestuursleden Peter Kremer, Andre Piters en Nanna Boe Pallesen, die vandaag aanwezig zijn 
vanwege een wederzijdse kennismaking.  
Brigitte en Rene zijn afwezig, en Monique heeft doorgegeven dat ze wat later komt.  
 

2. Ter vaststelling: 

2.1. Agenda 

2.2. Notulen d.d. 14 augustus 2019 inzake website 

Notulen zijn vastgesteld en kunnen worden gepubliceerd. Actie Joke 

2.3. Notulen bestuursvergadering d.d. 14 augustus 2019  
Notulen zijn vastgesteld en kunnen worden gepubliceerd. Actie Joke 
 

3. Ter informatie 

3.1. Actielijst d.d. 14 augustus 2019.  
Actielijst is doorgenomen en kan worden aangepast. Actie Joke 
 

4. Ingekomen stukken 

4.1. Ingekomen mail Saskia Jacobs inzake convenant fokkers.  
Onderwerp staat geagendeerd onder 12.9 

4.2. Uitschrijving Yvette Hoorman KvK 

We hebben bericht van de KvK ontvangen dat Yvette Hoorman is uitgeschreven als 
bestuurslid. 

4.3. Mail met brief namens rasgroep 7 en 8 aan RvB inzake coupeerverbod.  
We hebben reeds per mail laten weten dat de Vizsla vereniging de brief ondersteunt. Het 
inititatief ligt nu bij de Raad van Beheer en/of Tweede Kamer 

4.4. Ingekomen mail met bijlage betreffende informatie voor een puppywebsite 

We hebben kennis genomen van een initiatief om een puppywebsite te bouwen. We 
hebben hier geen actieve rol in en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud.  

4.5. Ingekomen mail RvB ziekte honden Noorwegen 

Via fb is hierover gecommuniceerd, en verder de nieuwsberichten blijven volgen. Actie 
Peggy 

4.6. Ingekomen mail RvB inzake cursus Fokken en Houden van Honden 

Ter kennisname aangenomen. 

4.7. N.v.t. 

4.8. Ingekomen brief EC inzake bezwaar Winnaar. 
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Ter kennisgeving aangenomen 

4.9. Ingekomen uitnodiging RvB ALV 30 november 2019 

Peggy, en Joke gaan naar de ALV. Actie Joke en Peggy 

4.10. Ingekomen uitnoding vergadering rasgroep 7 d.d. 22 oktober 2019  
Peggy gaat naar de vergadering. Actie: Peggy 
 

5. Bestuurszaken algemeen:  
5.1. Tussentijds exploitatie overzicht 

Uit het tussentijdse overzicht blijkt dat we 2019 waarschijnlijk met een tekort afsluiten. 
Het geprognotiseerde tekort is te verklaren, belangrijkste kostenposten zijn het 
puppypakket (structurele kosten) dat overigens wel nieuwe leden oplevert, en de actie 
trouwe leden (incidentele kosten). Nadat we jarenlang de contributie op € 27,50 
hebben weten te houden, is het met alle prijs- en BTW-stijgingen niet meer mogelijk 
structureel een sluitende begroting te maken. Het voorstel om de contributie te 
verhogen naar € 30,- is verdedigbaar, en ook in lijn met de contributie van andere 
rasverenigingen. Voorstel wordt geagendeerd voor de ALV. Actie Joke 

5.2. Kandidaten bestuur 
De bestuursleden en kandidaat-bestuursleden stellen zich aan elkaar voor.  

5.3. ALV en fokkersdag 22 februari 2020 
Peggy bereidt het fokkersoverleg met de commissie Fokkerij en Gezondheid voor.  De 
voorstellen komen voorafgaand aan het fokkersoverleg nog in het bestuur. Actie Peggy 
Opgemerkt wordt dat het fokkersoverleg vorig jaar goed werd bezocht, maar de ALV 
matig. Een oproep aan iedereen om mensen te motiveren te komen. Actie Allen.  

5.4. Bestuursverslag 
Een oproep aan iedereen om al vast te beginnen. Deadline is 15 december. Actie Allen. 
 

6. Commissie Fokkerij en Gezondheid: Peggy   
6.1. Erika Elsjan stopt per 1 oktober met de werkgroep Pup- en rasinformatie. Per die 

datum neemt Helen Zanen Schrama het van haar over. Helen verzorgt ook al de Nest-
Felicitatiepakketten, dus dit sluit mooi op elkaar aan. Peggy ondersteunt Helen bij het 
inwerken. Actie Peggy. 

6.2. JBT, evaluatie en bezetting werkgroep 
Milou Snel en Erika Elsjan maken geen deel meer uit van de werkgroep JBT. Ine 
Haarman zorgt voor de coordinatie, en wordt daarbij ondersteund door Manon van de 
Weijer. Indien nodig is Nanna Boe Pallesen beschikbaar voor ondersteuning. Vanuit de 
werkgroep JBT komt er een evaluatie en voorstel om het reglement aan te passen. Dit 
voorstel komt terug in het bestuur. Actie Peggy 
 

7. Commissie Veldwerk: Monique 
7.1. De Europacup in Italie 

De terreinen in Italie waren erg moeilijk, veel sloten met rietkragen. Ook de 
weersomstandigheden werkten niet mee. Met als gevolg dat van de 40 deelnemers er  
slechts 4 een kwalificatie wisten te behalen. Compliment voor de teamcaptain 
Monique, die het goed had georganiseerd. 

7.2. Veldwedstrijden 
We hebben in het najaar 2 jeugd- en 2 open klasse wedstrijden en een workshop 
georganiseerd door Jack de Dobbelaer. 
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7.3. JWR 

Orweja komt voor 4 oktober met een voorstel om de loting van de deelnemers aan 
veldwerkwedstrijden te wijzingen:  
Jeugd 

• 2 vrij te plaatsen 

• 5 plekken voor BVT/kwalificatie honden middels loting 

• 5 plekken door loting van overige honden, inclusief de honden van de vorige loting 
die niet gekozen zijn  

Voorrangsregel laten gelden voor de tweede groep en niet voor de eerste. In de laatste 
groep 2 eigen ras plaatsen met bvt/kwal.  

 
Open klasse Cact 

• 2 plekken vrij 

• 6 op basis van prestatie (buitenlandse kwalificatie tellen mee) open klasse en jeugd 
bij elkaar.  

• 4 door loting 
 
Uiterlijk 1 november wordt er een reactie verwacht. Besluitvorming in de JWR d.d. 11 
november. Actie Monique 
 

8. Commissie Apporteer en Zweetwerk: vacant 
8.1. Schot- en watertest d.d. 27 oktober 2019 

Aanmeldingen lopen goed. Na afloop evalueren hoe het is verlopen. Actie Peggy 
8.2. Evaluatie zweetproef d.d. 11 September 2019 

Linda heeft een uitgebreide evaluatie op papier gezet. Complimenten aan Linda voor 
de goede organisatie. Opvallend was de zorgvuldigheid en (chip)controles. Ter 
overweging om ook chipcontroles toe te passen bij andere activiteiten, om te beginnen 
volgend jaar bij de KCM. Er kwam een verzoek van een deelnemer om meer bekers uit 
te reiken (nu alleen voor de winnaar). Ter vergelijking, bij veldwerkwedstrijden worden 
helemaal geen bekers uitgereikt, dus bij een gering aantal van 8 deelnemers is 1 beker 
voldoende. 
  

9. Commissie Exterieur: Joke  
9.1. Evaluatie KCM 2019, en KCM 2020 

Het bestuur heeft kennis genomen van de evaluatie en verbeterpunten. Complimenten 
voor de werkgroep voor de goede organisatie. Voor de volgende vergadering het 
draaiboek 2020 agenderen met een voorstel voor keurmeesters, locatie en begroting. 
Actie Joke 

9.2. Rasexamen d.d. 12 oktober 
Er zijn 6 kandidaten, 5 die een volledig examen moeten doen, en 1 die een compact 
examen mag doen. Van de 8 kandidaten die het traject zijn gestart, heeft 1 niet aan de 
opleidingseisen voldaan en 1 heeft zich teruggetrokken. Aangezien Joke zelf ook 
kandidaat is, regelt Lies van Essen als lid van de werkgroep Rasexamen de 
examenhonden en stem Herman Obbink als voorzitter van de werkgroep Rasexamen af 
met de Raad van Beheer.   

9.3. Lezing Marianne Gyarfas 
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Op 19 september hebben we kunnen luisteren naar de presentatie van de Hongaarse 
exterieur- en veldwerk keurmeester Marianne Gyarfas over de ras- en werkstandaard 
van de Vizsla. We hadden een mooie opkomst van 27 deelnemers, bestaande uit 
fokkers, veldwerk- , SJP-, en exterieurkeurmeesters. Complimenten voor de werkgroep. 
De ppt-presentatie en het boekje worden beschikbaar gesteld via de website. Actie 
Joke. 
 

10. Commissie Evenementen: vacant 
10.1. Vizsladag 2020, zie 12.4.  

Er zijn 4 opties voor een locatie. Verbeterpunt tov de vorige keer zijn de catering (ook 
voor binnenvliegers) en de sanitaire voorzieningen. Peggy verspreidt de opties via de 
mail. Actie Peggy. 
We willen een gezellige dag voor leden en Vizsla liefhebbers, waarop we de twee 
Vizslarassen in al hun veelzijdigheid laten zien door middel van workshops en 
demonstraties en een feestelijke afsluiting. Peggy neemt voorlopig de coordinatie op 
zich. Actie Peggy. 
 

11. Commissie Redactie: vacant 
11.1. Varia, deadline 15 november 

Peggy overlegt met Albert Boeve of er nog wat rek in zit in verband met het opnemen 
van het bestuursverslag. Actie Peggy. 

11.2. Website, zie punt 12.1 
11.3. Facebook 

Het beheer van de fb-pagina ligt nog bij Yvette. Peggy vraagt Yvette om zichzelf uit te 
schrijven. 

11.4. Nieuwsbrief 
 

12. Ter bespreking 
12.1. Website 

We hebben drie offertes ontvangen voor ofwel een nieuwe website, ofwel de huidige 
website aanpassen. Qua kosten, en herkenbaarheid geniet het de voorkeur om de 
huidige website aan te passen. Besloten is om een contract aan te gaan voor de 
doorontwikkeling en het beheer met 1322Design. Actie Peggy. 
Peggy heeft al vast een opzet gemaakt voor de nieuwe structuur voor op de website, 
gebaseerd op onze huidige werkwijze. Het stuk staat in dropbox onder 
bestuursvergadering 24 september en media. Aan iedereen het verzoek om er naar te 
kijken, en input te leveren. Actie Allen. 

12.2. Onderscheidingen RvB 
De leden zijn gevraagd mensen voor te dragen voor een onderscheiding. Tot nu toe is 
zijn er 2 leden voorgedragen. Peggy checkt of beide kandidaten aan de door de Raad 
van Beheer gestelde eisen voldoen. Actie Peggy. 
Agenderen voor de volgende vergadering d.d. 7 november. Actie Joke 

12.3. Voorstel aanpassingen reglement jaarprijzen 
Monique stelt voor om het reglement aan te passen voor wat betreft de 
puntentoekenning en weging. Er zit nu een disbalans tussen b.v. de puntentoekenning 
voor voor-het-schot (bv jeugd kwalificatie “goed” en exterieur kwalicatie “goed” beiden 
welliswaar 1 punt, maar staan niet in verhouding qua prestatie). Joke vult aan dat 



5 

   

Concept Notulen bestuursvergadering d.d. 24 september 2019  Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla”  

 

 

enkele (buitelandse) proeven ontbreken zoals de VJP (voor-het-schot) en Zweetwerk 
(na-het-schot). Ook de TAN is niet opgenomen. In dropbox staat een opzet voor een 
was-wordt-tabel. Iedereen wordt verzocht om voor de volgende vergadering daarin 
haar zijn/voorstel in aan te geven. De eventuele wijzigingen zullen betrekking hebben 
op 2020, en medegedeeld worden in de ALV. Actie Allen. 
Monique geeft verder aan dat het huidige reglement voor wat betreft het bepalen van 
de “beste jeugdhond” en beste allrounder” niet duidelijk is. Monique stelt voor de 
bepaling van de beste jeugdhond en allrounder te doen op basis van het aantal punten 
per categorie (en niet o.b.v. weging). Afgesproken is dat los van de methode, de 
uitkomst in 2019 hetzelfde moet zijn. Het huidige reglement, zoals op de website is 
gepubliceerd blijft van kracht totdat is besloten om het aan te passen. Actie Monique 
en Joke 

12.4. Draaiboek Vizsla-dag 2020 
Er wordt apart overleg gepland voor de invulling van de dag. Actie Peggy. Het 
draaiboek agenderen voor volgende vergadering. Actie Joke.  

12.5. Voorstel om aandacht in Varia te besteden aan “beste veldwerkhond in het voorjaar, 
najaar, en/of andere bijzondere prestaties.  
Monique levert kopij aan voor de Varia voor wat betreft het veldwerk. Actie Monique 

12.6. Opschonen/herinrichting email-adressen 
Monique krijgt de login-gegevens van Peggy, en zorgt er voor dat Nanna wordt 
toegevoegd aan de mailgroep apporteren en zweetwerk. Actie Monique 

12.7. Coupeerverbod op proeven en op shows 
Tot januari 2020 laten we gecoupeerde honden toe op evenementen en verder 
wachten we de ontwikkelingen af via de RvB. 

12.8. Keurverslagen wel/niet publiceren op de website? 
Het onderwerp wordt geagendeerd voor het fokkersoverleg. Actie Joke 
Vooraf een “Pol” maken voor op fb om de mening van de leden te polsen. Actie Joke 

12.9. Voorstel VFR voor alle leden 
De huidige werkwijze waarbij leden/fokkers er voor kunnen kiezen om wel/niet het 
convenant te ondertekenen, leidt tot veel onduidelijkheid bij potentiele pupkopers. 
Volgens het reglement van de Raad van Beheer, behoort ieder lid van een rasvereniging 
zich te houden aan het VRF. De vraag is dan wat voegt een Convenant nog toe. Peggy 
bespreekt dit met de commissie fokkerij en gezondheid, en koppelt terug in een 
volgende bestuursvergadering. Actie Peggy.  
Vervolgens agenderen voor het fokkersoverleg. Actie Joke 
 

13. Rondvraag 
Peggy vraagt aan de kandidaten hoe zij de vergadering hebben ervaren. De ervaringen zijn 
positief.  
 

14. Volgende vergadering 

Peggy sluit de vergadering om 22.15 uur. De volgende vergadering is via skype op 7 november 
2019.  
 


