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1. Opening/welkom 

Nanna, André en Hans zijn verhinderd. Peggy opent om 13.05 de vergadering. 
 

2. Ter vaststelling: 
2.1. Agenda; ingekomen stukken van de Raad van Beheer worden geschrapt. 
2.2. Notulen d.d. 8-7-2020, vastgesteld met verzoek aan Joke om ze op de website te 

plaatsen.  
N.a.v. 1: Albert heeft als penningmeester contact opgenomen met de leden die een 
achterstand in de betaling van het lidmaatschap hebben. 4 van de 9 hebben alsnog de 
contributie betaald. Uiteindelijk is van 5 leden het lidmaatschap beeindigd. 
N.a.v. 2: Albert heeft de relatielijst opgeschoond 
N.a.v. 3: Ter aanvulling op de notulen: de Vizsla Varia wordt voortaan bij Blad.nl gedrukt. 
Dit levert een besparing op van ca € 9.100 -/- € 6.400 = € 2.700,- (afgerond) 
N.a.v. 4: Na de bestuursvergadering d.d. 8 juli heeft het bestuur op basis van 
aanvullende informatie besloten om GEEN dispensatie te verlenen om te fokken met 
een hond met distichiasis. De fokker is hiervan op de hoogte gesteld op 23 juli 
telefonisch en per mail op 3 augustus.  
 

3. Ter informatie 

3.1. Actielijst d.d. 8-7-2020, wordt aangepast en in dropbox geplaatst.  
3.2.  

4. Ingekomen stukken 

Afgesproken wordt om de ingekomen stukken van de Raad van Beheer voortaan niet meer 
op de agenda te zetten, maar in een aparte map in dropbox, waar ieder bestuurslid de 
stukken kan inzien.  
4.1. Ingekomen mail m.b.t. gemeten schofthoogte teef tijden fokgeschiktheidskeuring. 

Er is een klacht binnengekomen over een teef die is goedgekeurd tijdens de 
fokgeschikheidskeuring, waarvan de schofthoogte meer dan 2 cm afwijkt van de 
rasstandaard, terwijl in de rasstandaard staat dat een afwijking van 2 cm een 
uitsluitende fout is. 
Joke ligt toe dat ook in de rasstandaard vermeld staat dat “een goede balans veruit 
belangrijker is dan de gemeten hoogte”. Tijdens het opleidingstraject voor het 
rasexamen heeft de examencommissie dit punt benadrukt en aangegeven dat een 
goede balans en rastype belangrijker zijn dan een paar cm. afwijking van de 
voorgeschreven schofthoogte. De 2 keurmeesters waren van mening dat de betreffende 
teef duidelijk een rastypische, in balans zijnde Vizsla is. Daarbij is de populatie van de 
Vizsla Draadhaar niet erg groot, ook dat is meegewogen. Zou deze teef zijn ingeschreven 
in een normale (internationale) show, dan zou zij volgens de keurmeesters zeker een 
Zeer Goed hebben gekregen, hetgeen aan de criteria van ons fokreglement voldoet. De 
fokker/eigenaar is geadviseerd om bij de keuze van een reu, te kiezen voor een wat 
kleinere reu. Achteraf was het beter geweest om dat laatste in het keurverslag op te 
nemen. Joke zorgt er voor dat de mailer een antwoord krijgt.  
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4.2. Ingekomen stukken RvB inzake ALV 5 september, zie bijlage 
Helaas lukte het geen van de bestuursleden om bij de vergadering aanwezig te zijn. We 
hebben wel bij de RvB aangegeven dat we meer tijd nodig hebben om te reageren op 
de conceptvoorstellen betreffende epilepsie, het keuren van look-a-like honden, en een 
nieuw op te zetten database. Vanuit de leden/fokkers is er tot nu toe geen reactie op de 
conceptvoorstellen gekomen. De drie conceptvoorstellen worden op de volgende AV 
van de RvB behandeld.  

4.3. Mailwisseling m.b.t. geagendeerde conceptvoorstellen RvB voor ALV d.d. 5 sept. 
Ter kennisgeving aangenomen 

4.4. Vervalt 
4.5. Ingekomen mail + bijlagen Voorzitter rasgroep 7 en 8 mbt de conceptvoorstellen RvB  

Ter kennisgeving aangenomen. 
4.6. Vervalt 
4.7. Ingekomen antwoord RvB inzake dispensatie verzoek bij distichiasis 

Naar aanleiding van een verzoek van een fokker om dispensatie te verlenen om te fokken 
met een hond met distichasis, is de RvB om advies gevraagd. Het antwoord van de RvB 
luidt:   
“Het is aan de rasvereniging zelf om te bepalen om dispensatie te verlenen. Dat is iets 
tussen de rasvereniging en de leden. Belangrijk is wel dat dispensatie verleent door de 
rasvereniging niet automatisch betekent dat de Raad van Beheer de rasvereniging hierin 
volgt. Zo voldoet de dekking in beginsel niet aan artikel VI.3 lid 2 KR (het is verboden te 
fokken met honden die lijden aan een aandoening. Tegen de fokker kan daarom–ook door 
de Raad van Beheer–een klacht worden ingediend bij het Tuchtcollege. Hierbij loopt de 
fokker het risico een straf opgelegd te krijgen. Dit kan variëren van een boete, 
diskwalificatie van de persoon en/of hond, intrekking van de bevoegdheid om een 
kennelnaam te voeren e.d.. Natuurlijk kan de fokker dan als verweer voeren dat de 
rasvereniging dispensatie heeft verleend. Of het Tuchtcollege dit als verzachtende 
omstandigheid erkent, kan ik op voorhand nog niet zeggen. Een vergelijkbare zaak heeft 
zich namelijk nog niet eerder voorgedaan. Daarnaast, mochten er pups geboren worden 
die lijden aan distichiasis dan kan de fokker hiervoor (civielrechtelijk) aansprakelijk 
worden gesteld, want uiteindelijk is het de fokker die het nest fokt en de fokker is 
eindverantwoordelijk. Daarom zou ik de fokker aanraden om het koopcontract zodanig 
op te stellen dat er geen misverstanden ontstaan dat er is gefokt met een hond die lijdt 
aan een aandoening en dat de pupkopers bij de aankoop zich bewust zijn van de eventuele 
risico’s”. 

4.8. Ingekomen mail klacht jegens een fokker 
Zie ook 4.21. 

4.9. Ingekomen mail Labrador Vereniging inzake DNA registratie. 
Wij ondersteunen het initiatief van de Labrador Vereniging, waarbij rasverenigingen 
toegang krijgen tot de bij de RvB geregistreerde DNA-profielen 

4.10. Ingekomen mail met bijlage inzake aftreden Voorzitter RvB 
Ter kennisgeving aangenomen 
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4.11. Invitatation of the World Association Hungarian Vizsla Breeds 
We hebben een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst van de op 24 juni 2020 
opgerichte World Association Hungarian Vizsla Breeds. De 1e bijeenkomst vindt plaats 
op 4/5 september. Een 2e bijeenkomst is gepland tussen 15 en 18 oktober. Vanwege de 
Coronomaatregelen is grensverkeer met Hongarije niet mogelijk, en kunnen we niet 
aanwezig zijn. Joke laat weten dat de organisatie weten dat we niet aanwezig kunnen 
zijn, maar dat wel graag op de hoogte gehouden willen worden, en de notulen willen 
ontvangen.  

4.12. Vervallen 
4.13. Vervallen 
4.14. Vervallen 
4.15. Vervallen 
4.16. Vervallen 
4.17. Vervallen 
4.18. Mailwisseling inzake consultative e-collar 

Ter kennisgeving aangenomen 
4.19. Ingekomen mail RvB besluitenlijst ALV d.d. 5 September 2020 

Ter kennisgeving aangenomen  
4.20. Ingekomen mail RvB inzake benoeming leden sportcommissie 

Ter kennisgeving aangenomen 
4.21. Ingekomen klacht jegens een fokker, zie  

 We hebben twee klachten (4.8 en 4.21) ontvangen jegens een fokker. Begin dit jaar is er 
ook een klacht ontvangen m.b.t. dezelfde fokker. Er lijkt zich een patroon af te tekenen. 
De fokker wordt per brief om een toelichting gevraagd.  
 

5. Bestuurszaken algemeen:  
5.1. Fokkersoverleg d.d. 21 november 2020 

Agendapunten zijn, fokreglement, conceptvoorstellen RvB en santiebeleid fokkerij. De 
locatie is besproken bij Van der Valk in Hilversum. Albert vraagt of het mogelijk is om 
een “kaal” arrangement af te nemen, zonder pennen en kladblokken e.d. Joke zal dit 
navragen. Men dient zich vooraf aan te melden met NAW-gegevens. Aanmelden kan via 
de website.  

5.2. ALV d.d. 20-2-2021 
Peggy is aftredend, en wil zich niet herkiesbaar stellen. Verzoek aan een ieder om na te 
denken over een nieuwe voorzitter.  

5.3. Trouwe leden beleid presentje  
Met 5 jaar ontvangen leden een kaartje, met 12,5- en 25-jaar lidmaatschap een 
presentje. Albert komt de volgende vergadering met een voorstel voor een alternatief 
voor een bloemetje, bv een mandje met Hongaarse specialiteiten.  

5.4. Financiele beleidskeuzes 
We hebben een aantal besparingen kunnen realiseren op de verzekeringskosten en de 
Varia. Bij een volgende bestelling voor het nest-felicitatiepakket bekijken we of daar ook 
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een kostenbesparing mogelijk is. Verder is afgesproken dat er voor ieder evenement 
vooraf eerst een begroting wordt ingediend bij het bestuur.  
 

6. Commissie fokkerij en gezondheid: Peggy 
6.1. Sancties, schorsingen en berichtgeving 

Uitgangspunt is dat het VFR voor alle leden geldt. Controle op naleving is vooraf 
mogelijk door foktoetsing, en achteraf via de kwartaallijsten met afgegeven 
stambomen van de RvB. De sancties die in het convenant stonden zijn hiermee 
komen te vervallen. Eventuele toekomstige sancties moeten opnieuw door de ALV 
bekrachtigd worden. We gaan een voorstel voor een nieuw sanctiebeleid bespreken 
in het fokkersoverleg. Als voorbeeld kunnen we denken aan 1e overtreding een 
waarschuwing, 2e overtreding een schorsing en 3e overtreding een royement voor 5 
jaar. In de tussentijd doen zich een aantal gevallen voor, waarvoor we als bestuur naar 
bevinden sanctioneren: 
- Dekreu-eigenaar die ter goede trouw er van uit is gegaan dat de fokker groen licht 

had gekregen van foktoetsing krijgt een officiele waarschuwing 
- Fokker die voor de 2e keer fokt met een hond met distichias, na akkoord van alle 

bestuursleden, 1 jaar schorsing 
6.2. Rol en terugkoppeling van de foktoetsing aan dekreu-eigenaren 

Naar aanleiding van het incident waarbij een dekreu eigenaar in de veronderstelling 
was dat er een positief advies is afgegeven voor een dekking, hebben we de 
procedure aangepast. Voortaan worden de dekreu-eigenaren bij de communicatie 
met de fokker in cc meegenomen.  
 

7. Commissie Veldwerk: Hans 
7.1. BVT 

De BVT is samen met de DSL Vereniging georganiseerd. In totaal zijn 6 hondjes 
geslaagd. Albert geeft aan dat hij geen afrekening heeft ontvangen van de DSL 
Vereniging voor wat betreft de inkomsten. Wel worden er kosten bij ons in rekening 
gebracht. Hans en Albert stemmen dit af.  

7.2. JWR  
Het lotingssysteem voor veldwerkwedstrijden roept vragen op en dient opgehelderd 
te worden. Tevens is het wenselijk om een toelichting over het lotingssysteem op 
onze website te plaatsen.  
  

8. Commissie Apporteer- en Zweetwerk: Nanna 
8.1. Zweetwerkproef F-spoor 9 september 2020  

In total hadden zich meer dan 40 honden ingeschreven. Daarvan waren in eerste 
instantie 4 Vizsla’s ingeloot. Een Vizsla is later teruggetrokken. Een Vizsla wist bij het 
eindstuk te komen, en heeft daar een uitmuntend voor behaald.  
De keurmeester John Feijen heeft gevraagd of er namens de Vizsla-vereniging ook 
een keer een C-spoor georganiseerd kan worden. Zweetproeven leveren per saldo 
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geld op voor de  Vereniging, en Linda is bereid om dit te organiseren. Dus het bestuur 
is akkoord. Bij afwezigheid van Nanna, zal Joke dit terugkoppelen aan Linda.  
 

9. Commissie Exterieur: Joke  
9.1. 2e fokgeschikheidskeuring 

Het bestuur is akkoord met het organiseren van een 2e fokgeschikheidskeuring. Joke 
zorgt voor de organisatie en communicatie.  

9.2. Jonge Honden Keuring op de jubileum Vizsladag 
Er zijn al meer dan 40 honden aangemeld voor de Jonge Honden Keuring. Dit aantal is 
vooral te danken aan een fokker die complete  door haar gefokte nesten heeft 
aangemeld. Joke zal nog een keer via de website aandacht vragen voor de Jonge 
Honden Keuring, met een aanmeldformulier.  
 

10. Commissie Evenementen: André 
10.1. Wandelingen 

Er staat een wandeling gepland voor 4 oktober. De regie ligt bij André. 
 

11. Commissie Media: Albert 
11.1. Varia  

De relatie verzendlijst is geactualiseerd. Enkele Keurmeesters hebben aangegeven de 
Varia bij voorkeur per mail te ontvangen. Omdat de Varia maar 3 keer per jaar 
verschijnt, gaan we voortaan de nieuwe leden ook op de website welkom heten. 
Albert zorgt voor de publicatie op de website.  
 

12. Ter bespreking 
12.1. Voorbeeld koopovereenkomst.  

Iedereen is akkoord met het nieuwe voorbeeld voor een koopovereenkomst. Het 
nieuwe voorbeeld wordt niet dwingend voorgeschreven, maar kan naar believen 
aangepast worden. De verkoop van pups is een zaak tussen een pupkoper en een 
fokker. Het VFR wordt hierop aangepast. En het nieuwe voorbeeld kan op de website 
geplaats worden.  

12.2. Planning volgende vergaderingen live en via skype tot aan ALV 
Albert is afhankelijk van zijn rooster. Voor hem is lang vooruit plannen niet mogelijk.  
 

13. Rondvraag 
 

14. Volgende vergadering 

Joke plant een nieuwe vergadering voor medio November, waarbij ook Peter Verlouw wordt 
uitgenodigd.  
 

15. Sluiting 

Peggy sluit de vergadering. 


