Notulen vergadering bestuur Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden Vizsla
Datum:
22 januari 2020
Aanvang:
13.00 uur
Locatie:
Grebbelinie Renswoude
Aanwezig:
Peggy van den Crommenacker (voorzitter}, Joke Nijhuis (secretaris, notulen),
André Piters (kandidaat bestuurslid),
Afwezig:
René van Bokhoven (penningmeester), Brigitte van Erkelens,
Monique van Rozendaal, Nanna Boe (kandidaat bestuurslid), Hans Vogelzang
(kandidaat bestuurslid), Albert Boevé (kandidaat bestuurslid).
1. Opening/welkom
Peggy opent en heet iedereen welkom. Hans heeft zich afgemeld. René, Nanna en Albert
hebben helaas geen bericht van Joke gekregen van de nieuwe datum, en konden op het laatste
moment zich niet vrijmaken.
2. Ter vaststelling:
2.1. Agenda
Peggy stelt voor het onderwerp “email- structuur” toe te voegen in plaats van “voorstel
VFR voor alle leden” op 12.3.
2.2. Notulen d.d. 18 december 2019
Notulen zijn vastgesteld
2.3. Overeenkomst standhouders
Overeenkomst is afgestemd met Albert Boevé voor wat betreft advertentiekosten. Het
document kan op de website geplaatst worden in de dropbox bij de commissie media.
Actie Joke
3. Ter informatie
3.1. Actielijst d.d. 22 januari 2020
Actielijst opschonen en aanvullen. Actie Joke
4. Ingekomen stukken
4.1. Ingekomen mail RvB Fairdog
Verenigingen kunnen zich aanmelden om mee te doen met het nieuwe initiatief van de
Raad van Beheer, Fairdog. Fairdog is een vervolg op Fairfok en moet pupkopers helpen
om een verantwoorde keuze te maken bij de aanschaf van een pup. Het onderwerp
wordt toegevoegd aan de agenda voor het fokkersoverleg op 21 november om te polsen
wat onze fokkers hier van vinden. Actie Peggy
5. Bestuurszaken algemeen:
5.1. (Financiele) beleidskeuzes, zie begroting 2020
De begroting 2020 is gereed en wordt voorgelegd aan de ALV. Wat betreft de
beleidsmatige keuzes verschillen de meningen op onderdelen. Voorgesteld wordt dit
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

onderwerp te agenderen als het bestuur weer voltallig is. Actie Joke
ALV, Fokkersoverleg
Stukken zijn opgenomen in de extra Varia, dat een dezer dagen op de map valt. André
vraagt zich af of er een goedkoper alternatief is? De 4e editie past binnen het contract
dat we met de drukker hebben, en waar we een goede prijsafspraak mee hebben. We
hebben dezelfde zaal gehuurd als vorig jaar. Maar omdat we meer mensen verwachten
dan vorig jaar, wil Joke graag een aanmelding publiceren. Er komt een bericht website
met een link naar secretariaat@magyar-vizsla.nl met de vraag of mensen willen
aangeven of ze naar de lezing, fokkersoverleg, ALV komen of een combinatie. Actie
Joke en Marco.
Erespelden
Alle informatie is aangeleverd bij de Raad van Beheer. Zij nemen onze aanvraag in
behandeling, en komen er in de loop van februari op terug.
Externe communicatie bestuurleden en leden werkgroepen
Naar aanleiding van mail- , app- en fb-berichten nodigen we een van de
werkgroepleden uit voor een gesprek met het bestuur, waarbij ook Nanna als
kandidaat bestuurder commissie apporteer- en zweetwerk aanwezig is. Peggy koppelt
terug naar Nanna. Actie Peggy. Als locatie wordt Van der Valk Tiel voorgesteld. Joke
plant een datum in onderling overleg en stelt een uitnodigingsbrief op. Actie Joke.
Jaarplanning
De jaarplanning is nu vervangen door de digitale agenda op de website. Zodra het
Beheer van de website overgedragen kan worden, krijgt Joke de taak om de agenda zo
complete mogelijk bij te houden. Actie Marco en Joke
Betalingsverkeer
Volgens Albert Boevé, onze kandidaat penningmeester, is het niet nodig om betaling
via Ideal in te richten. Joke geeft aan dat de penningmeester er waarschijnlijk veel werk
mee heeft om alle inschrijvingen van bv de KCM te controleren en iedereen aan te
manen die nog niet heeft betaald. In 2020 kijken we hoe het gaat, en indien nodig
passen we het aan. Actie penningmeester
Procedure betalingsachterstand leden
We spreken af dat de eerste actie bij de penningmeester ligt via een mail, daarna
persoonlijk contact opnemen en tenslotte, voordat een lid wordt uitgeschreven
agendeert de penningmeester het in het bestuur. Stand van zaken achterstand
betaling contributie agenderen. Actie Albert en Joke
Bestuursaanprakelijkheid, zie bijlagen
Agenderen na de ALV als we weer compleet zijn. Actie Joke

6. Commissie fokkerij en gezondheid: Peggy
6.1. Voorstel ECVO-onderzoek
Lucia presenteert een terugblijk van de afgelopen 4 jaar over de situatie van de ogen
bij onze Vizsla’s op het fokkersoverleg. Tussentijds heeft ECVO de regelgeving m.b.t. de
gonioscopie aangepast. In afstemming tussen de Raad van Beheer en het oogpennel
kan de registratie bij de Raad van Beheer aangepast worden als een hond voorheen de
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6.2.
6.3.

uitlslag onbeslist had. Joke zorgt voor een tekst op de website. Actie Joke
Voorstel JBT
Freddy Knobben is gevraagd om de controles van de foktoeting te doen. Hiervoor is
een proefperiode afgesproken. Actie Peter en Peggy.

7. Commissie Veldwerk: vacant
7.1. Hans Vogelzang heeft zijn eerste overleg gehad met de commissie veldwerk en ze
hebben een taakverdeling gemaakt
7.2. EC 2020
Er was wat discussie over de leeftijdsgrens van de Derby, 20 of 30 maanden. Het is aan
het organiserende land om de leeftijdsgrens te bepalen, in 2020 dus Duitsland.
7.3. Workshops en trainingen 2020
Erg mooi om te zien dat er zoveel belangstelling is voor de voorjaarstrainingen. De
inschrijving kan waarschijnlijk al gestopt worden. Actie Janneke.
7.4. Veldwerkwedstrijden 2020
7.5. Contactpersoon JRW
Ruben Groenendijk is onze vaste contactpersoon voor de JWR. Hij heeft van de vorige
vergadering een verslag gemaakt dat Joke in dropbox plaatst. Actie Joke
8. Commissie Apporteer- en Zweetwerk: vacant
8.1. SJP proeven 2020 (2e SJP proef in Oldenzaal?)
8.2. Trainingsdagen 2020
8.3. MAP 2020
8.4. Zweetwerk 2020 (Zweetwerkproef in Noord-Nederland?)
We stellen voor om met een workshop te beginnen. Maar voordat we iets gaan
opstarten willen we graag weten hoe groot de belangstelling is. André biedt zich aan
om dit polsen. Actie André
8.5. Zweetproef E, D, C?
Linda heeft aangeboden 2 zweetproeven in het voorjaar en 2 in het najaar te
organiseren, een 24-uurs spoor van 500 m en een 40-uurs spoor van 500 m. En daarbij
ook een zaterdag in te plannen omdat het misschien voor de mensen wat makkelijker
is om dan in te schrijven. Tevens zal er weer een schot-en watertest georganiseerd
kunnen worden. Het bestuur is enthousiast dat we als vereniging ook deze tak van
sport kunnen aanbieden. Joke informeert Linda. Actie Joke
8.6. OWT??
9. Commissie Exterieur: Joke
9.1. Terugkoppeling overleg commissie exterieur.
De commissie exterieur wordt uitgebreid met Helen Witte. Actie Joke
9.2. Jonge honden keuring op de jubileum Vizslag dag 16 mei 2020
Peggy stuurt Joke een lijst toe met de nesten die geboren zijn tussen sept 2018 en sept
2019. Actie Peggy. De fokkers worden persoonlijke benaderd, en daarnaast komt er
een aankondiging op de website. Aangezien het om een nieuwe activiteit gaat, leggen
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9.3.
9.4.

we de drempel laag, en hebben we afgesproken dat ook nestbroertjes en nestzusjes,
zonder aanwezigheid van de ouders in aanmerking kunnen komen voor een
nestkeuring. Voor de aanmeldingen wordt een nieuw formulier ontwikkeld, dat ook
gebruikt kan worden voor de KCM. Actie Joke en Marco. Tevens gaan we een formulier
voor toekomstige nestkeuringen meesturen met de felicitatiepakketen. Actie Joke en
Helen.
KCM 2020
Geen nieuws
Lezing Wout Arxhoek tijdens fokkersoverleg
Joke vraagt of we voor deze lezing ook de exterieurkeurmeesters zullen uitnoding, als
vorm van na-scholing, zoals ook bij de lezing van Marianne Gyarfas is gedaan. We
nodigen ook de keurmeesters uit en vragen aan de RvB om de lezing te accrediteren.

10. Commissie Evenementen: vacant
10.1. Jubileum Vizsladag
De locatie is vastgelegd. De indeling van het terrein komt de volgende
bestuursvergadering op tafel. Actie André. Opbouw zal op de dag ervoor plaatsvinden.
Misschien kunnen we ook al wat organiseren voor de vrijdagavond, voor de mensen
die er dan al zijn. Op de volgende vergadering gaan we het draaiboek en het
programma doornemen. Standhouders kunnen we uitnodigen. André neemt hiervoor
contact op met Albert. Actie André.
10.2. Wandelingen
De eerstvolgende wandeling is in Baarn. André probeert zo veel mogelijk aanwezig te
zijn bij de wandelingen. We gaan bij de leden polsen waar behoefte aan is qua locatie.
Actie André.
11. Commissie Media: vacant
11.1. Varia maart, deadline 15 maart
11.2. Website
11.3. Facebook
11.4. Nieuwsbrief
11.5. Sponsoring
Kronch is weer onze hoofdsponsor in 2020 en heeft aangegeven graag wat meer
aanwezig te zijn op onze evenementen, om te beginnen op onze jubileum Vizsla-dag.
12. Ter bespreking
12.1. Voorlopige resultaten jaarprijzen 2019
Joke heeft een totaaloverzicht opgesteld, René heeft alles kritisch gecontroleerd, Het
overzicht kunnen we ook publiceren. De deadline voor inzendingen is 1 februari, dus
we hebben nog even. Na de deadline gaan we de nummers 1 t/m 3 als genomineerden
uitnodigingen voor de ALV. Actie Peggy. Het uitwerken van de inzendingen heeft geleid
tot een aantal verbeteringvoorstellen, die bij de volgende aanpassing van het
reglement meegenomen zullen worden. Een inzending voor de jeugdprijs voldoet niet
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aan de eisen omdat de opgevoerde veldwerkkwalificatie in de open klasse is behaald,
en niet in de jeugdveldwerkklasse. Peggy neemt contact op met de inzendster. Actie
Peggy.
12.2. Voorstel aanpassen reglement jaarprijzen 2021
Het aanpassen van het reglement moet zorgvuldig gebeuren, er zitten nog wat haken
en ogen aan, en vraagt daarom meer tijd. We melden op de ALV vergadering dat we er
mee aan de slag gaan, met als doel de aanpassingen met ingang van 1-1-2021 van
kracht te laten zijn. Actie Peggy.
12.3. Email-structuur
Peggy heeft een voorstel uitgewerkt voor de emailstructuur, waarbij we in principe
geen gebruik meer maken van op naam gestelde email accounts. De emails zijn ook
niet langer afgeschermd; we zijn open en transparent, en moeten elkaar kunnen
vervangen als het nodig is. Actie Peggy.
12.4. Convenant fokker biedt pups aan op fb, waarvan de dekking niet is getoetst.
We kregen een melding dat er pups te koop worden aangeboden die niet zouden
voldoen aan de eisen van de RvB en de Vizsla-vereniging. Vastgesteld is dat de dekking
niet ter toetsing is voorgelegd. De sancie hierop is 1 jaar schorsing van de fokker. De
fokker wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld, en tevens wordt een rectificatie
van de fb-berichten geeist. Peggy stelt een brief op voor de fokster. Verder wordt
oneigenlijk gebruik gemaakt van de kennelnaam Zoldmali. De eigenaresse van Zoldmali
heeft hier al op gereageerd, maar het roept de vraag op of wij iets in het convenant
moeten opnemen over informatieverstrekking/integriteit. De eigenaar van de
betrokken dekreu wordt hier tevens van op de hoogte gesteld. Actie Peggy.
12.5. Dekking van een teefje met 17 maanden, kruising draadhaar en korthaar
Het bestuur heeft kennis genomen van een ongewenst nestje, een combinatie
draadhaar en korthaar, waarvan het korthaar teefje met 17 maanden is gedekt. De
ouderdieren zijn beide gefokt door bij ons aangesloten fokkers. Als bestuur willen we
laten weten dat het onze aandacht heeft, en dat we ondersteuning bieden aan de
convenantfokkers van de ouderdieren indien zij dit wensen. We kunnen in dat geval
contact opnemen met onze juridisch adviseur. Joke stelt een brief op voor de
convenantfokkers. Actie Joke.
13. Rondvraag
14. Volgende vergadering
Peggy sluit de vergadering om 15.48 uur, en de eerstvolgende vergadering staat gepland voor 5
maart, om 14.30 uur. Actie Joke,
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