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1. Opening/welkom 

Na een tevergeefse poging om Nanna via whatsapp te bereiken opent Peggy om 13.20 uur 
de vergadering. Joke vergadert mee via skype vanwege quarantaine-verplichting.  
 

2. Ter vaststelling: 
2.1. Agenda, vastgesteld 

2.2. Notulen d.d. 7-5-2020, vastgesteld met verzoek aan Joke om ze op de website te 
plaatsen.  
 

3. Ter informatie 

3.1. Actielijst d.d. 7-5-2020, wordt aangepast en in dropbox geplaatst.  
 

4. Ingekomen stukken 

4.1. Ingekomen bezwaar fokker n.a.v. beeidiging lidmaatschap.  
4.2. Ingekomen stukken RvB inzake het Corona-proof organiseren van activiteiten 

T.k.g. aangenomen. Op dit moment geen actie nodig. 
4.3. Ingekomen klacht inzake het niet op de website plaatsen van een dekreu  

Peggy heeft contact opgenomen met de klager en de werkgroep fokkerij en gezondheid. 
De reu staat er inmiddels op.  

4.4. Ingekomen mail inzake onjuiste informatieverstrekking van een dekking/dekreu 
Peggy koppelt terug naar de werkgroep fokkerij en gezondheid en neemt contact op 
met de fokster die de reu wilde inzetten als dekreu.  

4.5. Ingekomen mail inzake verzoek dispensatie dekreu 
Zie 12.7. 

4.6. Ingekomen mail inzake verzoek dispensatie te verlenen voor hond met distichiasis 
Zie 12.9 

4.7. Ingekomen mail Hans Vogelszang diversen 
Komt ter sprake bij de desbetreffende agendapunten. 
 

5. Bestuurszaken algemeen:  
5.1. Financiele stand van zaken, zie bijlage 

Albert, onze penningmeester verzoekt een ieder om voortaan voorafgaand aan een 
evenement/activiteit een begroting op te stellen en voor te leggen aan het bestuur. 
Uitgangspunt daarbij is bugettair neutraal te begroten.  

5.2. Wanbetalers, zie bijlage 
9 personen hebben de contributie nog niet voldaan, ondanks een betalingsherinnering. 
Het lidmaatschap van deze personen zal per 1 augustus worden opgezegd 

5.3. Financiele beleidskeuzes 
Wordt geagendeerd voor een volgende vergadering 

5.4. Verzekeringspolissen; WA, Bestuursaansprakelijkheid, aanhanger, zie bijlage 
We zijn tot de conclusie gekomen dat het afsluiten van een aparte verzekering voor de 



Notulen bestuursvergadering Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla”  

Datum  : 8 juli 2020 

Aanvang : 13.00 uur  

Locatie  : Nieuw Salem/Driebergen 

Aanwezig : Peggy van den Crommenacker (voorzitter), Albert Boevé, André Piters, Hans  

   Vogelzang en Joke Nijhuis (via skype, verslag) 

Afwezig:    Nanna Boe 

 

 

 

Notulen bestuursvergadering Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla” d.d. 8juli 2020. 

aanhanger geen meerwaarde oplevert. Het onderbrengen van de WA en 
rechstbijstandverzekering bij “Zicht” levert een aanzienlijke besparing op, zelfs met de 
uitbreiding van een bestuursaansprakelijheidsverzekering. Met dank aan Albert voor het 
uitzoeken. Als secretaris moet Joke de formulieren ondertekenen.  
 

6. Commissie fokkerij en gezondheid: Peggy 
6.1. Vacature bestuurslid portefeuille fokkerij en gezondheid 

Peggy heeft met een belangstellende gesproken. De kandidaat zal worden 
uitgenodigd voor een volgende bestuursvergadering. Actie Joke. Ondertussen kan hij 
zich al vast inlezen in de materie.  

6.2. Melding en registratie gezondheidsproblemen, Zoo-easy? 
Dit zou iets kunnen zijn voor de kandidaat bestuurslid om op te pakken. Peggy stemt 
met hem af.  
 

7. Commissie Veldwerk: Hans 
7.1. EC 2020, zie ook mail Hans Volgelzang 

Duitsland kan vanwege de Corona-risico’s de EC niet organiseren. De optie ligt voor 
dat onze vereniging de aanvraag bij de FCI doet, en dat Duitsland verder voor de 
inhoudelijke organisatie zorgt. De meerderheid van het bestuur wil niet het risico 
voor een EC dragen, terwijl het organiserende land het risico niet kan/wil dragen. 
Tevens blijkt Hongarije bezwaar te maken tegen het feit dat een ander land (NL) dan 
het organiserende land (DUI) de aanvraag doet.  

7.2. Veldwedstrijden en BVT najaar 2020, zie ook mail Hans Vogelzang 
Er bestaat een mogelijkheid om samen met de Duitse Staander Langhaar een BVT te 
organiseren. Punt van aandacht is het penvoerderschap, en de kosten en opbrengsten 
verdeling. Hans stemt dit af met de werkgroep veldwerk en koppelt terug.  

7.3. JWR (vergadering 2 juli) 
Vergadering is niet doorgegaan. Verzoek aan Hans om de stukken en informatie van 
de JWR voortaan in het bestuur te delen en te plaatsen in dropbox.  
 

8. Commissie Apporteer- en Zweetwerk: Nanna 
8.1. SJP- en MAP 

Haaften ziet geen mogelijkheid om te voldoen aan de Corona maatregelen. Dit 
betekent dat er dit jaar helaas geen SJP- en MAP-proeven georganiseerd kunnen 
worden.  

8.2. Zweetwerkproef 9 september 2020  
Inschrijving is open gesteld.  

8.3. Zweetwerk proef-workshop Noord Nederland 
 

9. Commissie Exterieur: Joke  
9.1. Jonge Hondenkeuring op de jubileum Vizsladag 
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De eerste aanmeldingen komen binnen.  
9.2. KCM 2020, zie ingekomen mail Joke 

De werkgroep KCM is unaniem voor het niet door laten gaan van de KCM, zo kort na 
de verruiming van de Corona-regels. Een aantal vrijwilligers is zelf werkzaam in de 
zorg, en wil het risico niet dragen. Het bestuur neemt het advies van de werkgroep 
KCM over, en besluit tot het niet door laten gaan van de KCM. Joke zorgt voor de 
communicatie.  

9.3. Voorstel organiseren van een fokgeschikheidstoetsing omdat honden nu geen 
exterieurkwalificatie kunnen behalen, zie 12.7 
 

10. Commissie Evenementen: André 
10.1. Jubileum 2020 doen we nog ‘iets’ dit jaar? 
10.2. Wandelingen 
10.3. Vrijwilligers 

 
11. Commissie Media: Albert 

11.1. Varia  
11.2. Facebook 
11.3. Sponsoring/stands 

 
12. Ter bespreking 

12.1. Verenigingsactiviteiten najaar 2020 SJP, MAP, KCM, Wandeling, EC, veldwedstr. (al op 
ORWEJA-agenda) 

12.2. Voorstel toelating gecoupeerde honden. 
T.k.g aangenomen en komt terug zodra het aan de orde komt bij een KCM en/of 
Vizsladag. Joke wijst erop dat het coupeerverbod niet alleen van toepassing is op 
shows, maar dat het risico ook geldt voor proeven die we als Vereniging organiseren. 

12.3. Promotiemateriaal.  
André geeft een presentative. Hij heeft het een en ander uitgezocht. Er liggen een 
aantal offertes van 1 aanbieder. Voor de vergelijking zouden we graag ook nog andere 
offertes willen zien. Belangrijk is de doelstelling te bepalen, dat kan zijn zichtbaarheid 
op grote evenementen zoals Vizsla-dag en KCM. We komen er op terug op een 
volgende vergadering.  

12.4. Koopovereenkomst. Verplichting in VFR verwijderen. Joke handtekening er in zetten en VFR 

en Koopovereenkomst plaatsen op website. 
De huidige versie is achterhaald. Er staan artikelen in die niet meer van toepassing 
zijn, en de koopovereenkomst sluit ook niet meer aan bij ons huidige VFR. De Raad 
van Beheer heeft ook geen verplichtend format meer. In lijn met de Raad van Beheer 
vindt het bestuur dat een koopovereenkomst een zaak is tussen fokker en pupkoper. 
Artikel 8.3 van het verenigingsfokreglement: “Koopovereenkomst: de fokker is 
verplicht de pups af te geven met de door de vereniging erkende koopovereenkomst.” 
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kan dan ook komen te vervallen. Joke heeft een nieuwe opzet voor een 
koopovereenkomst gemaakt. Het model biedt de mogelijkheid om artikelen toe te 
voegen, weg te laten of persoonlijk in te vullen. Albert plaats een kanttekening bij 
artikel 7.3.h. dat de koper verplicht is om met de hond aan een puppycursus en aan 
de cursus Gehoorzame Hond deel te nemen. Joke ligt toe dat dit een standaard tekst 
is, maar dat een fokker deze ook naar believen kan aanpassen. De overige 
bestuursleden hebben geen opmerkingen. Het onderwerp wordt voor de volgende 
keer geagendeerd.  

12.5. Jaarplanning vergaderingen en activiteiten 
12.6. Trouwe leden beleid, zie bijgevoegd voorstel 

Albert stelt het trouwe leden beleid ter discussie. Een bloemetje vindt hij niet 
passend. Het gaat echter om het idee, en de een vindt een bloemetje leuk de ander 
heeft liever een fles wijn. Albert komt met een nieuw voorstel voor een presentje 
voor trouwe leden.  

12.7. Voorstel fokgeschikheidskeuring d.d. 19 juli a.s. 
Het bestuur is akkoord met het organiseren van een fokgeschiktheidskeuring ter 
compensatie van het wegvallen van shows, maar zet wel vraagtekens bij de geraamde 
aantal inschrijvingen. Joke geeft aan dat dit een hele grove inschatting is. Benadrukt 
wordt dat het een dispensatie betreft voor een specifieke dekking/combinatie. Zodra 
er weer geshowd kan worden kunnen de honden voor een eventuele volgende 
dekking hun kwalificaties alsnog behalen op de shows. De fokgeschiktheidskeuring 
kan aangekondigd worden op de website en fb. Peggy zorgt er voor dat de commissie 
fokkerijg en gezondheid wordt bijgepraat vanwege de foktoetsing.  

12.8. Verzoek dispensatie showresultaat reu 
De aanvrager wordt op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om in te schrijven voor 
de fokgeschiktheidskeuring, zie 12.7. 

12.9. Verzoek dispensatie voor hond met distichiasis 
Er is een verzoek tot dispensatie ingediend voor een hond met distichiasis. Joke geeft 
aan dat zij moeite heeft om hier toestemming voor te verlenen. In de rasstandaard 
van de Vizsla staat distichiasis vermeld onder de uitsluitende fouten, en de Raad van 
Beheer is steeds kritischer als het om de gezondheid van rashonden gaat. De ECVO 
maakt welliswaar onderscheid in lichte en ernstige vormen van distichiasis, maar dit is 
nog niet overgenomen door de Hongaarse Kennelclub. Alleen het land van herkomst 
kan aanpassingen doen aan een rasstandaard. Met uitzondering van Joke zijn de 
overige bestuursleden voor het verlenen van dispensatie voor 1 dekking, dus niet 
voor de teef in het algemeen. Peggy zal de fokker op de hoogte stellen dat er 
dispensatie wordt verleend voor 1 dekking, en zoals de statuten voorschrijven 
zorgdragen voor de communcatie. De Hongaarse kennelclub wordt gevraagd om de 
rasstandaarden aan te passen conform de richtlijnen van de ECVO.  
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13. Rondvraag 

• Albert vraagt een ieder de declaraties uiterlijk 1 december aan te leveren i.v.m. de 
afsluiting van het boekjaar. 

• Albert wil in een volgende vergadering het gratis lidmaatschap bespreken.  

• Hans stelt voor om een jaarprijs beschikbaar te stellen voor de best presterende hond in 
het veldwerk. Aandachtspunt is de ongelijkheid bij inschrijvingen en hoe zich dit 
verhoudt tot de jaarprijzen. Hans werkt een voorstel uit voor de volgende vergadering.  

 
14. Volgende vergadering 

Joke plant een nieuwe vergadering voor medio September.  
 

15. Sluiting 

Peggy sluit de vergadering om 16.00 uur 
 

 

 
 


