Notulen vergadering bestuur
Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla”
Datum
: 7 november 2019
Aanvang
: 19.15 uur
Locatie
: skype
Aanwezig
: Peggy van den Crommenacker (voorzitter}, Joke Nijhuis (secretaris, notulen)
Afwezig
: René van Bokhoven (penningmeester), Brigitte van Erkelens, Monique van Rozendaal

1. Opening/welkom
Peggy opent de vergadering.
Brigitte, Rene en Monique zijn afwezig. Monique heeft aangegeven volgend jaar te willen
stoppen.
2. Ter vaststelling:
2.1. Agenda
2.2. Notulen d.d. 24 september 2019
Notulen zijn vastgesteld en kunnen worden gepubliceerd. Actie Joke
2.3. Aanvraagformulier standhouders
Logo “zonder blaadjes” gebruiken, en vanwege de tarieven voor de advertenties het
voorstel nog afstemmen met Albert Boeve. Na akkoord kan het op de website worden
geplaatst. Actie Joke
3. Ter informatie
3.1. Actielijst d.d. 24 september 2019.
Actielijst is doorgenomen en kan worden aangepast. Actie Joke
4. Ingekomen stukken
4.1. Ingekomen mail stageverslag epilepsie, en reactie HAS
Het bestuur heeft kennisgenomen van het rapport, en de commotie over de
onzorgvuldige wijze waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden
4.2. Notulen najaar rasgroep 7
Notulen zijn ter kennisgeving aangenomen
4.3. Polis rechtsbijstandsverzekering
De rechtsbijstandsverzekering is verlengd. Of we wel of niet als bestuur een
aansprakelijkheidsverzekering nodig hebben, wordt voorgelegd aan onze juridisch
adviseur. Actie Peggy
4.4. Ingekomen klacht over een fokker d.d. 30-10-2019
Er is een klacht binnengekomen van een potentiele pup koper over de ongewenste wijze
waarop zij zijn behandeld door een fokker. De fokker wordt hiervan schriftelijk in kennis
gesteld. De klager wordt geïnformeerd over de afhandeling van de klacht. Actie Joke
5. Bestuurszaken algemeen:
5.1. Kandidaten bestuur
Er heeft zich een kandidaat gemeld om het penningmeesterschap over te nemen. Het
bestuur is unaniem positief over de kandidaat. Rene neemt contact op en stemt
inhoudelijk af over de werkzaamheden. Actie Rene
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5.2.

5.3.

De overige kandidaten worden voor de volgende vergadering uitgenodigd. Actie Joke
ALV en fokkers dag 22 februari 2020
Wout Arxhoek is gevraagd om voorafgaand aan de fokkersdag en ALV een lezing te
geven over de ras standaard en de bouw en gangwerk van de Vizsla. De planning is:
13.00 - 14.30 Lezing Wout Arxhoek
14.30 - 14.45 Korte Pauze
14.45 - 16.15 Fokkersdag inhoudelijk
16.15 - 16.30 Korte Pauze
16.30 - 18.00 ALV
Joke stelt al vast de agenda op voor de ALV. Actie Joke
Bestuursverslag
Linda wordt gevraagd om een stukje aan te leveren over zweetwerk, en schot- en
watertest. Actie Joke.
Nanna Boe wordt gevraagd om een stukje aan te leveren over apporteerwerk. Actie
Peggy
De werkgroep veldwerk wordt gevraagd om een stukje aan te leveren over het
veldwerk, met aandacht voor de positieve ontwikkeling op het gebied van veldwerk (op
de hondenshow in Bleiswijk waren maar liefst 5 teefjes in de gebruikshondenklasse
ingeschreven!!). Actie Peggy.
De overige onderdelen zijn reeds belegd.

6. Commissie Fokkerij en Gezondheid: Peggy
6.1. De werkgroep fokkerij en gezondheid komt op 15 november bijeen om de fokkersdag
voor te bereiden. De uitkomst komt nog terug in het bestuur. De onderwerpen die op
de agenda van de werkgroep staan zijn het oogonderzoek, de langharigheid, het
reglement van de JBT, het convenant en …. Actie Peggy
7. Commissie Veldwerk: Monique
7.1. JWR
Op 11 november is er weer een JWR-vergadering. Janneke van de Ben zal daar namens
de Vizsla vereniging bij aanwezig zijn. Indien wordt besloten om de loting voor de
veldwerkwedstrijden aan te passen, wordt dit binnen de vereniging gecommuniceerd.
Actie Janneke
7.2. Voorstel EC-deelname Derby
Voorstel is besproken, en wordt op onderdelen nog aangevuld. Voor het financiële deel
is moet nog worden afgestemd met Rene. Uitgangspunt is dat de totale kosten voor
deelname aan de EC in verhouding moet staan tot de totale begroting. Actie Peggy.
Voorstel komt ter vaststelling terug op de volgende bestuursvergadering. Actie Joke
8. Commissie Apporteer en Zweetwerk: vacant
8.1. 2e SJP proef in 2020
Onderzocht wordt of er in 2020 namens de Vizsla-vereniging een 2e SJP proef
georganiseerd kan worden. De locatie Oldenzaal is volgend jaar beschikbaar op 12 en
19 september. Nanna Boe stemt af met de werkgroep apporteer-en zweetwerk of het
in te plannen is. Actie Nanna Boe.
Peggy neemt contact op met Nanna Boe over de stand van zaken. Actie Peggy.
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8.2.
8.3.

Schot- en watertest d.d. 27 oktober 2019
Dit was een goed georganiseerde proef, waaraan 2 Vizsla’s hebben meegedaan.
Zweetproef d.d. 18 december 2019
Op 18 december wordt een 2e Zweetproef georganiseerd. Actie Linda

9. Commissie Exterieur: Joke
9.1. KCM 2020
Het draaiboek met daarin de keurmeesters, locatie en begroting zijn vastgesteld. De
werkgroep exterieur kan starten met de voorbereiding, dat wil zeggen de keurmeesters
vastleggen, de locatie reserveren en een evenement aanmaken op fb. Actie Joke
Er is een verzoek binnengekomen om tijdens de KCM ook een compact rasexamen te
organiseren. Aangezien 2020 het jubileumjaar is, en er in 2018 en 2019 ook een
compact en volledige rasexamen is geweest, schuiven we dit door naar 2021. De
aanvrager wordt hiervan op de hoogte gesteld. Actie Joke
9.2. Rasexamen d.d. 12 oktober
De examencommissie was tevreden over de organisatie. Een verbeterpunt gaven zijn
mee voor een volgend examen, namelijk de kwaliteit van de examenhonden. De reader
en bijlagen zijn opgeslagen in dropbox, en beschikbaar voor een eventueel volgend
rasexamen.
10. Commissie Evenementen: vacant
10.1. Vizsladag 2020
Zie 12.4
11. Commissie Redactie: vacant
11.1. Varia, deadline 15 november
Peggy neemt contact op met Janneke voor een stukje over veldwerk. Actie Peggy.
11.2. Website
We zijn enthousisast over het ontwerp voor de nieuwe website. De uitstraling is
modern, fris en overzichtelijk. Om de inhoud op de juiste plaats te krijgen is het
handiger een afspraak te maken. Joke doet een vergaderverzoek via datumprikker, bij
voorkeur nog voor het einde van het jaar, en nodigt daarbij uit Marco Verweij, Peggy,
Andre Piters. Actie Joke
11.3. Facebook
De proefperiode, waarin ook leden berichten kunnen plaatsen is afgelopen. De
ervaringen zijn, op een enkel incident na, positief. De fb-pagina blijft daarmee open
voor leden om berichten te plaatsen, mits men respectvol met elkaar om gaat. Peggy
past de intructietekst aan. Actie Peggy
11.4. Nieuwsbrief
12. Ter bespreking
12.1. Onderscheidingen RvB
We hebben de leden opgeroepen om kandidaten voor te dragen voor een erespeld. Er
zijn 2 kandidaten voorgedragen die voldoen aan de eisen die de Raad van Beheer
hieraan stelt, 1 voor een gouden speld, en 1 voor een zilveren speld. Het verschil
tussen een gouden (minstens 30 jaar fokker) en zilveren speld (minstens 20 jaar fokker)
hangt o.a. samen met het aantal jaren dat een fokker fokt. Voor de overige criteria zie
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https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/regelgeving/onderscheidingen/19080
1-uitvoeringsregels-onderscheidingen-aug2019_def.pdf. We dragen beide kandidaten
voor bij de Raad van Beheer. Actie Peggy
12.2. Samenwerking Gundogshow 2020
Omdat 2020 ons jubileumjaar is, zien we af van een samenwerking in 2020. Misschien
wel in 2022. Joke informeert de Gundogshow. Actie Joke
12.3. Voorstel aanpassingen reglement jaarprijzen 2020
Het huidige reglement is op onderdelen niet duidelijk, met name bij de
puntentoekenning voor de allround jeugdprijs. Voor de allround jeugdprijs gelden
namelijk verschillende leeftijdscategorieën (exterieur jeugd 9-18 maand, veldwerk
jeugd < 30 maand, SJP > 9 maand). Peggy vraagt Rene hoe er in het verleden is
gerekend. Actie Peggy.
Ook is er onbalans tussen de puntentelling bij veldwerk en exterieur, en worden er een
aantal resultaten/prestaties gemist. En een vraag is wat te doen bij herhaalde
diskwalificaties. Een aangepast voorstel voor 2020 komt terug op de volgende
bestuursvergadering. Actie Joke.
12.4. Draaiboek Vizsla-dag 2020
Het draaiboek is opgeslagen in dropbox. Er zijn diverse locaties bezocht om te bekijken
of daar alle activiteiten plaats kunnen vinden die we willen organiseren. De locatie die
als beste uit de bus kwam qua kosten en faciliteiten is Jachthuis Beukerode in Doorn.
Vanwege andere reserveringen bij de Beukerode hebben we een dag moeten
opschuiven naar zondag 17 mei. De locatie kan worden vastgelegd. Actie Joke.
Keurmeesters kunnen uitgenodigd worden. Actie Nanna Boe en Joke.
De leden van de werkgroep worden geïnformeerd, en het evenement kan worden
aangemaakt op fb. Actie Peggy.
12.5. Voorstel opschonen/herinrichting email-adressen
Wordt aan gewerkt. Actie Peggy
12.6. Voorstel Herplaatsers
Besloten is om vanuit de vereniging niet langer te bemiddelen tussen belangstellenden
voor een herplaatser en eigenaren van herplaatsers. Wel blijven we de herplaatsers op
de website plaatsen, en informatie verstrekken. Gebleken is dat de lijst met
belangstellenden al snel is achterhaald. Actie Peggy
13. Rondvraag
Geen rondvraag.
14. Volgende vergadering
Peggy sluit de vergadering om 21.30 uur. De volgende vergadering wordt in overleg vastgesteld,
bij voorkeur nog in december.
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