
1 

   

Notulen bestuursvergadering d.d. 18 december 2019  Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla”  

 

 

Notulen vergadering bestuur 

Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla”  

Datum:  8 december 2019 

Aanvang: 13.15 uur 

Locatie:  Renswoude 

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

André Piters (kandidaat bestuurslid), Hans Vogelzang (kandidaat bestuurslid). 

Afwezig: René van Bokhoven (penningmeester), Brigitte van Erkelens, Monique van Rozendaal,  

Nanna Boe (kandidaat bestuurslid), Albert Boeve (kandidaat bestuurslid).  

  

 

1. Opening/welkom 

Peggy opent de vergadering om13.15 uur. René, Albert en Nanna hebben zich afgemeld 
vanwege de verkeersblokkades van de boeren.  
 

2. Ter vaststelling: 
2.1. Agenda,  

Is vastgesteld. Hans geeft aan dat hij de mail met de stukken niet heeft ontvangen. Joke 
heeft ze naar zijn privé email-adres gestuurd. Samen stemmen ze af (actie Joke en Hans) 

2.2. Notulen d.d. 7 november 2019 

Notulen zijn vastgesteld en kunnen worden gepubliceerd (Actie Joke) 
2.3. Agenda ALV 

Agenda ALV is vastgesteld en kan worden gepubliceerd (Actie Peggy) 
2.4. Agenda Fokkersoverleg 

Agenda Fokkersoverleg is vastgesteld en kan worden gepubliceerd (Actie Peggy) 
2.5. Overeenkomst standhouders 

Joke stemt af met Albert m.b.t. de advertentiekosten (Actie Joke) 
2.6. Bevoegdheden website 

Alle bestuursleden en ingeval het functioneel is commissieleden, krijgen de bevoegdheid om 
content te plaatsen op de website. In de loop van 2020 gaan we dit evalueren (Actie Peggy).  
De jaarplanning wordt een vast onderdeel van de agenda van de bestuursvergadering. Het 
bijhouden van de jaarplanning op de nieuwe website neemt Joke voor haar rekening (Actie 
Joke). 

2.7. Deelname Europa Cup 

In de Derby kunnen 3 kortharen en 3 draadharen meedoen. In de open klasse 5 kortharen 
en 5 draadharen of een gemengd team. Deelname is op basis van ranking; de honden met 
de beste prestaties gaan voor. Openstelling van de aanmelding wordt verzorgd voor de 
commissie veldwerk, nadat het voorjaarsseizoen 2020 is afgerond (Actie commissie 
veldwerk). 
 

3. Ter informatie 

3.1. Actielijst d.d. 18 december 2019 

De actielijst is opgeschoond en aangevuld en wordt geagendeerd voor de volgende 
vergadering (Actie Joke)  
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4. Ingekomen stukken 

4.1. Dag van de Hond 2020 

Ter kennisgeving aangenomen. Geen actie nodig. 
4.2. ALV RvB d.d. 30 november 2019 

We konden deze keer helaas niet aanwezig zijn. Wat er is besproken volgen we via de 
verslaglegging. Geen actie nodig. 

4.3. Ingekomen brief RvB m.b.t. verzoek nieuwe rasvereniging Australian Kelpie 
Via de mail reeds afgestemd. We hebben hier geen bezwaar tegen. Geen actie nodig. 

4.4. Bijlage ALV RvB inzake initiatiefvoorstel uitbreiding aantal bestuursleden RVB 
Via de mail reeds afgestemd. We hebben hier geen bezwaar tegen. Geen actie nodig. 

4.5. Ingekomen mail, uitnodiging deelname rasverenigingen KCM op Pinkstershow 
We hebben geen belangstellen en houden het bij onze eigen KCM. Geen actie nodig. 

4.6. Ingekomen mail RvB inzake fokkersondersteuning 
Informatie kan goed gebruikt worden op de info-stand op de jubileum Vizsla-dag. Margriet 
Pel, die de info-stand bemenst, wordt gevraagd of zij een aantal boekjes wil printen. Verder 
een link op de website plaatsen (Actie Peggy). 
 

5. Bestuurszaken algemeen:  
5.1. Kandidaten bestuursleden 

De kandidaten gaan al vast meedraaien in de verschillende commissies. André in de 
commissie evenementen, Hans in de commissie veldwerk en Nanna maakt al deel uit van de 
commissie apporteer-en zweetwerk. Er volgt nog een afstemming tussen René en Albert 
over het penningmeesterschap. De kandidaat bestuursleden krijgen ook toegang tot de 
dropboxen van de desbetreffende commissies. (Actie Peggy). 

5.2. Betalingsverkeer, ingekomen mail René-penningmeester 
Het is mogelijk om de financiele administratie uit te besteden via “clubcollect”. En er ligt een 
voorstel om gebruik te maken van “Mollie Payments”, waarbij online via de website betaald 
kan worden voor evenementen. Joke is voorstander van het gebruik van Mollie Payments. Er 
kan dan alleen ingeschreven kan worden na betaling. Hierdoor is ook geen verdere 
afstemming nodig tussen penningmeester en organisatie m.b.t. de betaling, en dat is met 
name bij grote evenmenten een voordeel. Peggy plant een overleg met René, Albert (en 
Joke voor zover mogelijk). 

5.3. ALV en fokkersoverleg 22 februari 2020 
Uitnodigen worden verstuurd en gepubliceerd op de website en fb. 

5.4. Bestuursverslag 
Uiterlijk 17 Januari moeten het bestuursverslag  en alle overige stukken voor het ALV en het 
Fokkersoverleg bij de redactie van de Varia worden aangeleverd. (Actie Joke en Peggy). 

 
6. Commissie fokkerij en gezondheid: Peggy   
6.1. Terugkoppeling werkoverleg commissie fokkerij en gezondheid, zie onder: 
6.2. Voorstel langharige Vizsla’s 
6.3. Het voorstel om verplicht te stellen in het VFR dat 1 ouder is getest en vrij verklaard of beide 

ouders van reu of teef vrij zijn, wordt geagendeerd voor het fokkersoverleg en het ALV. 
6.4. Voorstel convenant 

De commissie overweegt om het convenant af te schaffen. Dit wordt geagendeerd voor het 
fokkersoverleg. Door lid te zijn van de Vizsla-vereniging onderschrijven de leden het beleid 
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van de Vereniging, inclusief het fokreglement. In feite is een convenant dubbel op.  
6.5. Voorstel ECVO-onderzoek 

Het testen van de ogen van beide ouders komt regelmatig ter sprake. Er zijn voors en tegens. 
Het onderwerp wordt ter discussie geagendeerd voor het fokkersoverleg. 

6.6. Voorstel JBT 
Het reglement van de JBT is aangepast voor wat betreft het gebruik van een 9 mm pistool. 
Andere aanpassingen moeten nog besproken worden. (Actie Peggy). 
 

7. Commissie Veldwerk: vacant 
7.1. Bezetting 

Ruben Groenendijk en Hans Vogelzang komen de commissie veldwerk versterken. Daarmee 
bestaat de commissie uit 4 personen en zijn ze weer op sterkte.  

7.2. EC 2020 
Er moet nog een teamcaptain voor 2020 benoemd worden. Agenderen voor de volgende 
vergadering. (Actie Joke). 

7.3. Workshops en trainingen 2020 
De werkgroep is bezig met de planning. 

7.4. Veldwerkwedstrijden 2020 
De werkgroep is bezig met de organisatie 

7.5. JRW, uitkomst overleg VWOV’s d.d. 14 november 2019 
Janneke is namens de Vereniging naar de vergadering geweest. In onderling overleg kan de 
commissie veldwerk een vaste vertegenwoordiger voor de JWR kiezen. Actie commissie 
veldwerk.  
 

8. Commissie Apporteer en Zweetwerk: vacant 
8.1. SJP proeven 2020  

Joke heeft een terrein in Oldenzaal gevonden waar we een 2e SJP proef kunnen organiseren. 
We doen dat alleen als de werkgroep voldoende bemensd is om het extra werk aan te 
kunnen. 

8.2. Trainingsdagen 2020 
8.3. MAP 2020 
8.4. Zweetwerk 2020 (Zweetwerkproef in Noord-Nederland?) 

Er is geen nieuws m.b.t. de stand van zaken rond het apporteer- en zweetwerk in 2020. 
Peggy neemt contact op met Nanna.  

 
9. Commissie Exterieur: Joke  
9.1. Jonge honden keuring op de jubileum Vizslag dag 16 mei 2020 

Keurmeesters zijn vastgelegd. Eind januari komt de commissie exterieur weer bijeen om de 
details te bespreken.  

9.2. KCM 2020 
Keurmeesters, ringmedewerkers en locatie zijn vastgelegd 

9.3. Lezing Wout Arxhoek tijdens fokkersoverleg 
Is vastgelegd 

 
10. Commissie Evenementen: vacant 
10.1. Vizsladag 2020, 

André en Joke hebben op 21 november 2019 de Waltakke bezocht. Een locatie met zeer veel 
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mogelijkheden en voor een lage prijs. Overnachten op de camping is mogelijk voor degene 
die van ver moet komen. Voor wat betreft de BBQ adviseert de Waltakke wel een kleine 
bijdrage (10 Euro) te vragen, om te voorkomen dat mensen vroegtijdig vertrekken, en er 
teveel wordt ingekocht. De Waltakke kan vastgelegd worden. (Actie André).  
We hebben voor deze dag jachthoornblazers uitgenodigd, en Lotte van Dijk die een 
workshop veldwerk gaat verzorgen. De nadere invulling van de workshop wordt tussen de 
commissie veldwerk en Lotte van Dijk besproken.  

10.2. Jubileumdag draaiboek 
Geen opmerkingen 

 
11. Commissie Media: vacant 
11.1. Varia December 

Is verstuurd. 
11.2. Speciale Varia ALV/fokkersoverleg, met bestuursverslag en jaarrekening 

Stukken 17 januari aanleveren bij de redactie en 27 januari gaat het naar de drukker.  
11.3. Website 

De teksten zijn allemaal aangeleverd, en het concept ziet er veelbelovend uit. Door 
persoonlijke omstandigheden van de website ontwerper, hebben we het life gaan een week 
moeten uitstellen. Er staan nog een paar actiepunten open, zoals bv de formulieren en de 
linkjes. (Actie Peggy en Joke). 

11.4. Facebook 
Geen actie 

11.5. Nieuwsbrief 
Geen actie 

11.6. Sponsoring 
Geen nieuws 

 
12. Ter bespreking 
12.1. Voorstel aanpassingen reglement jaarprijzen 2020 

Aanpassingsvoorstellen kunnen worden ingediend, en besproken op de ALV, maar zijn 
eventueel op z’n vroegst  van toepassing op 2021.  

12.2. Voorstel aanpassingen VFR  
Zie boven. langhaargen en convenant worden besproken in het fokkersoverleg. Voorstel 
Langhaargen staat op de agenda van het ALV. 

12.3. WA verzekering bestuursleden 
Blijft staan 

12.4. Nieuw lid commissie fokkerij en gezondheid en importeren honden buitenland (zie bijlage). 
Voor het importeren van honden uit het buitenland geldt wettelijk een minimale leeftijd van 
minimaal 15 weken. Het is de verantwoordelijkheid van een individuele koper om zich aan 
de wet te houden. Als vereniging gaan we hier geen toezicht op houden. We zullen ook op 
de website informatie opnemen over het importeren van honden uit het buitenland. (Actie 
Peggy).  

12.5. VFR, Convenant en toepassen regels m.b.t. buitenlandse dekkingen 
De vraag is door een lid ingediend, namelijk geldt ons VFR ook voor onze dekreuen als zij in 
het buitenland dekken? Met andere woorden een dekreu die niet voldoet aan de eisen van 
ons VFR (bijvoorbeeld omdat zijn heupen of ogen niet aan de gezondheidseisen voldoen), 
kan die wel in het buitenland dekken? Deze vraag wordt voorgelegd aan de commissie 
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fokkerij en gezondheid. (Actie Peggy). 
 

13. Rondvraag 
André stelt voor om voor de 2 grote evenementen, de clubmatch en de Vizsladag jaarlijks 
afwisselend te kiezen voor een zaterdag of een zondag. Zo zouden we beter tegemoet kunnen 
komen aan individuele wensen van leden en deelnemers/bezoekers. 
André vraagt waarom Gerald Verweij niet wordt meegenomen in de mailings betreffende de 
jubileum Vizlsa-dag. Dit is op zijn eigen verzoek. 
André vraagt naar de kosten van de vergaderlocatie. Deze zijn vergelijkbaar met andere 
vergaderlocaties.  
  

14. Volgende vergadering 

De volgende vergadering is op woensdag 22 januari om 13.00 uur, locatie Renswoude, 
 

 


