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BESTUURSVERSLAG NVHSH ‘VIZSLA’ 2020 
 

 
 
Voor je ligt het bestuursverslag van de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden 
´Vizsla´ 2020. In de algemene ledenvergadering van 15 mei 2021 legt het bestuur, aan de hand van 
dit verslag, verantwoording af over het in 2020 gevoerde beleid.  
2020 gaat de boeken in als het jaar waarin alles anders was. We dachten een feestelijk jubileumjaar 
te gaan beleven. Het werd het jaar van Covid-19 en afgelaste activiteiten. 
Ook als er weinig activiteiten plaatsvinden is er op de achtergrond nog best het nodige werk te 
verzetten. In dit verslag lees je wat er door het bestuur en de werkgroepen is gedaan en wat dat 
betekend voor de vereniging en haar leden. 
 
ALGEMEEN 
 
Ledenverklaring 

Leden   Gezinsleden  Ereleden  Totaal 
Ledenaantal per 01-01-2020 606  33  3  642 
Nieuwe leden    119  4  0  123 
Opgezegd    53  2  0  55 
Ledenaantal per 31-12-2020 725  37  3  765 
Ledenaantal per 01-01-2021 672  35  3  710 
 
In 2020 zijn er 119 nieuwe leden en 4 gezinsleden bijgekomen. 57 van hen zijn nieuwe puppy-
eigenaren, die gebruik hebben gemaakt van het aanbod uit het Nest-Felicitatiepakket voor 
verenigingsfokkers. Van de 55 opzeggingen, waarvan 2 gezinsleden, waren er 2 i.v.m. het overlijden 
op verzoek van de familie, 5 door het bestuur i.v.m het niet betalen van de contributie. 
     
Trouwe leden 
Het doel van het Trouwe Leden beleid is:  

 Meer positieve betrokkenheid en binding van leden aan de vereniging. 

 Aandacht bieden aan mensen die een bepaalde tijd lid van de vereniging zijn en ons werk 
steunen en mogelijk maken door hun lidmaatschap.  

 Promotie van het verenigingswerk en speciale activiteiten. 
Dit beleid maakt het mogelijk om zonder aanziens des persoons trouwe leden een attentie te bieden. 
Het feit dat iemand jarenlang lid is, is een goede reden om onze erkentelijkheid te laten blijken. 
Iedereen die 1 jaar lid is ontvangt een mail, waarin we uitleg geven over wat de vereniging doet. Na 
iedere 5 jaar lidmaatschap sturen we een kaartje. En iedereen die 12½, 25 of 50 jaar lid is ontvangt 
een bloemetje. Bij die laatsten komen we dat persoonlijk aanbieden, al kan dat natuurlijk pas vanaf 
2025, wanneer de vereniging 50 jaar zal bestaan. 
In 2020 werden 157 leden verrast met een mail, een kaartje of een bloemetje.  
 
Bestuur 
In februari zijn Nana Boe Pallesen. Albert Boevé, André Piters en Hans Vogelzang toegetreden tot het 
bestuur. Verder wordt het bestuur gevormd door Peggy van den Crommenacker (voorzitter) en Joke 
Nijhuis (secretaris), Albert Boevé is onze nieuwe penningmeester. 
 
In september heeft de voorzitter aangekondigd zich, bij haar aftreden in de ALV van 2021, niet 
herkiesbaar te zullen stellen.  Ze is met veel plezier vier jaar bestuurder geweest, maar vind het ook 
een zware taak die veel tijd en energie vraagt.  
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Dat betekende dat we op zoek moesten naar een (kandidaat-) bestuurder, die een voorzittersrol op 
zich wil en kan nemen.  
De voorzitter had ook de portefeuille Fokkerij & Gezondheid onder zich. Die taken zijn lastig te 
combineren, vanwege de hoeveelheid werk die ze vergen. Daarom heeft het bestuur een 
bestuurskandidaat gezocht en gevonden in de werkgroep Foktoetsing en -informatie. De kandidaat 
zal worden voorgedragen in de ALV van 2021. 
 
Het bestuur vergaderde zeven keer, waarvan drie keer via Skype en belegde een Algemene 
Ledenvergadering in februari. 
 
Beleid 
Bij de beslissingen over het al of niet laten doorgaan van activiteiten heeft het bestuur zich laten 
leiden door de adviezen van het RIVM en de maatregelen van de regering. Bij alle andere 
beslissingen waren ook in 2020 de volgende 4 uitgangspunten onze leidraad: 
 
1. Podium bieden voor bijzondere prestaties 
2. Voorlichting 
3. Betrekken van de leden 
4. Aandacht voor topsport en breedtesport. 
  
Daarbij stond als altijd het belang van de twee Vizsla-rassen voorop. De 4 beleidslijnen zijn gekozen 
in september 2018 bij het aantreden van de huidige voorzitter naar aanleiding van een breed 
gevoelde afstand tussen bestuur en een groot deel van de leden, de zwijgende meerderheid als het 
ware. De benoeming van een nieuwe voorzitter is een mooi moment op opnieuw vast te stellen 
welke beleidslijnen het bestuur kiest voor de komende jaren. 
Leden worden uitgenodigd om onderwerpen in te brengen voor deze beleidsbepaling en voor alle 
andere bestuursvergaderingen. Je kan deze mailen aan: secretaris@magyar-vizsla.nl. 
 
Sancties 
De populariteit van onze twee rassen lijkt geen grenzen te kennen. Dat maakt het extra belangrijk dat 
we ons blijven inzetten voor de kwaliteit van de fokkerij. Potentiële pupkopers verwachten deze 
kwaliteit te vinden bij fokkers die zijn aangesloten bij een rasvereniging.  Voor het bestuur is het 
daarom nodig om zo nu en dan op te treden wanneer er klachten zijn van leden of als een fokker in 
strijd met het fokreglement handelt. In 2020 heeft het bestuur 5 klachten van leden ontvangen en 
afgehandeld. Er zijn 3 officiële waarschuwingen, zeven schorsingen voor één jaar en twee 
schorsingen voor 5 jaar opgelegd. 
Van 1 lid is het lidmaatschap beëindigd. Hiertegen heeft de betrokkene bezwaar gemaakt; dit 
bezwaar wordt behandeld in de Algemene Ledenvergadering. 
 
 
COMMISSIE FOKKERIJ EN GEZONDHEID 
 
Fokkersoverleg  
De commissie Fokkerij en Gezondheid heeft op 22 februari een Fokkersoverleg gehouden. Het 
Fokkersoverleg heeft tot doel om kennis en ervaring te delen tussen bestuur en leden met betrekking 
tot de fokkerij en de gezondheid van de Nederlandse Vizsla-populatie. Uit de grote opkomst van 40 
leden blijkt dat dit voorziet in een behoefte.  
 
Voorafgaand aan de inhoudelijk agenda van het fokkersoverleg gaf keurmeester Wout Arxhoek een 
presentatie over de rasstandaarden van de Vizsla korthaar en Vizsla draadhaar. Ook collega 
exterieurkeurmeesters waren uitgenodigd. Mooi om te zien dat de in 2018 en 2019 benoemde 
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keurmeesters Linda Weijnans en Lida Reeskamp-Blok aanwezig waren, net als kandidaatkeurmeester 
Kevin Naeff.  
 
Na afloop van de lezing pleitte Wout voor het organiseren van nestkeuringen en het organiseren van 
een periodiek (bv eens per 3 jaar) overleg met keurmeesters en fokkers om de stand van het ras 
m.b.t. exterieur te bespreken. Achteraf weten we dat dit zijn laatste advies aan onze vereniging is 
geweest. Op 10 september is Wout onverwacht overleden.  
 
Op de agenda stonden onder andere:  

 De ECVO-oogonderzoeken. 
Lucia Bakker (dierenarts) had vanuit de werkgroep Gezondheid de resultaten van de periodes 2007 
t/m 2014 en 2015 t/m 2019 van zowel de Kortharen als de Draadharen op een rijtje gezet. Opvallend 
was het grote aantal niet op Gonio onderzochte honden. Dit komt misschien omdat het nog niet zo 
lang onderdeel uitmaakt van de VFR-eisen, maar ook omdat bij herhaalonderzoeken de Gonio vaak 
niet opnieuw wordt onderzocht. 
In het VFR wordt geëist dat 1 van de ouderdieren is onderzocht en volledig vrij verklaard op alle 
ECVO-onderdelen. Het ECVO heeft aanbevelingen voor de fokkerij gedaan, die daarvan afwijken. Er is 
besproken of het wenselijk is om het VFR aan te passen in lijn met de aanbevelingen van het ECVO.  

 Jonge Hondendag 2020 
Het was de bedoeling om op de jubileum Vizsladag te starten met nestkeuringen. Deze dag werd 
helaas afgelast, zodat de plannen zijn uitgesteld tot de Vizsladag van 2021 op 29 mei.  

 Voorstellen nieuwe rasspecialisten 
In twee jaar tijd hebben we er vijf nieuwe rasspecialisten bij. Dinanda Mensink, Rinie Leenen en Lida 
Reeskamp, slaagden in 2018 voor een compact examen en Joke Nijhuis en Linda Weijnans zijn in 
2019 voor een volledig examen geslaagd. Een goede en belangrijke ontwikkeling, die we mede aan 
de inzet van de vrijwilligers van de werkgroep Rasexamen hebben te danken. 

 Test langhaargen 
Het bestuur gaf uitleg over een voorstel dat daarna ingebracht is in de ALV m.b.t. een aanpassing op 
dit onderwerp in het VFR.   

 VFR voor alle leden 
Binnen de commissie is geconstateerd dat een convenant tot verwarring leidt bij de pupkopers. Ieder 
lid van de vereniging is al gehouden aan het fokbeleid, een convenant is daarom dubbel op.  
Of leden fokken zonder foktoetsing kan op de site van de Raad van Beheer gecontroleerd worden. De 
sancties bij het overtreden van het fokreglement zullen opnieuw bepaald worden, inclusief een 
royement.  
Het bestuur zegde toe een voorstel uit te werken en dat op de agenda te zetten bij een tweede 
fokkersoverleg in de 2e helft van 2020. Die kon echter niet doorgaan. Om die reden is in december 
een enquête onder de leden gehouden over het VFR. 
 
Foktoetsing en –informatie 
De Foktoetsing is de core-business van een rasvereniging. Het is de meest directe manier waarop de 
vereniging invloed kan hebben op de fokkerij. Een goede, dat is duidelijke, controleerbare en vlotte 
uitvoering draagt bij aan de binding van fokkers aan de vereniging en het VFR. En daarmee aan de 
belangrijkste doelstelling van de vereniging: het in stand houden en verbeteren van de Vizslarassen. 
Het VFR is op de ALV van februari uitgebreid met artikel 4.2.3 dat stelt dat van de ouderdieren er 
minimaal één vrij moet zijn van het langhaargen. 
 
De werkgroep Foktoetsing en -informatie werd in 2020 uitgebreid met twee leden: Freddy Knobben 
en Erna Gundersun hebben zich inmiddels goed ingewerkt en helpen Peter Verlouw om de 
toetsingen steeds vlot te verwerken.  
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Foktoetsingen  Korthaar Draadhaar Totaal 

Aanvragen 32 14 46 

Toetsing 2020, nest verwacht in 2020 19 8 27 

Toetsing 2020, nest verwacht in 2021 13 6 19 

Vervallen aanvragen (niet gedekt, leeg gebleven, 
afgewezen) 

4 1 5 

Nesten 2020 (incl. 9 vanuit toetsingen 2019) 18 10 28 

Pups geboren in 2020 171 85 256 

Reutjes 84 42 126 

Teefjes 87 43 130 

 
Vanwege de Corona-pandemie konden veel shows niet doorgaan. Om die reden heeft het bestuur 
voor één combinatie dispensatie verleent, onder artikel 9.3 van het VFR. De reu miste een 
showuitslag. Reden om de dispensatie te verlenen was dat we de dekking in het belang van het ras 
achtten, de uitzonderlijke situatie waarin we ons bevonden door de corona-pandemie en het feit dat 
er voldoende aannemelijk was gemaakt dat de reu onder normale omstandigheden wel aan alle in 
het VFR gestelde eisen zou hebben voldaan.  
 

Inschrijvingen NHSB Korthaar Draadhaar Totaal 

Geboren in 2020 352 118 470 

 
Er waren 470 inschrijvingen in het NHSB van in 2020 geboren Vizsla-pups, 352 Korthaarpups en 118 
Draadharen. Hoeveel daarvan vanuit het buitenland zijn geïmporteerd is helaas niet bekend. Dat 
betekent dat we niet precies kunnen bepalen welk percentage van de in Nederland geboren pups zijn 
gefokt door leden van de vereniging, volgens de regels van het VFR.  Van de ingeschreven pups is 
54,5% gefokt via de vereniging. Ervan uitgaande dat een deel van de ingeschreven pups 
geïmporteerd zal zijn, ligt dat percentage nog hoger. Vorig jaar lag het nog op 46%. Het ideaal is 
natuurlijk 100%, maar dit is een stijging om heel tevreden mee te zijn! 
 
Pup- en Rasinformatie 
De werkgroep Pup- en Rasinformatie is er speciaal om mensen voorlichting en informatie te geven. 
Het gaat vooral om vragen over de aanschaf van een pup of een herplaatser. Vragen over fokkers 
worden beantwoord door naar de fokkerslijst op de website te verwijzen. Als je nog niet op die lijst 
staat kun je een verzoek mailen aan webbeheer@magyar-vizsla.nl. De werkgroep werd gevormd 
door Ine Haarman en Helen Zanen-Schrama . 
 
Vragen worden steeds uitgebreid beantwoord en de pup-informatiefolder wordt als bijlage 
meegestuurd. De werkgroep kreeg dit jaar 170 vragen over pups binnen en 39 vragen over 
herplaatsers.  Er werd drie keer verzocht om hulp bij het herplaatsen van een Vizsla.  
 
Jacht Basistest 
Dat alles anders verliep dit jaar gold ook voor de werkgroep JBT. Ine Haarman: “Op het moment van 
schrijven (half oktober) staan we aan de vooravond van een gedeeltelijke lock-down. Het was een 
raar jaar voor iedereen, ik hoop dat je er goed doorheen bent gekomen. 
Ook voor de geplande Jacht Basis Test(en) gooide het COVID-19 virus roet in het water. Na dringend 
advies van De Raad van Beheer heeft dan ook het bestuur besloten om o.a. de Jacht Basistest (en 
vele andere activiteiten) te annuleren en zo gehoor te geven aan die oproep.  26 April kon niet door 
gaan. 
 
Optimistisch hadden we voor 16 augustus de benodigde afspraken staan om alsnog de JBT te kunnen 
aanbieden. Hieraan was nog geen bekendheid gegeven om wederom teleurstellingen te voorkomen. 

mailto:webbeheer@magyar-vizsla.nl


BESTUURSVERSLAG 2020 NVHSH ‘VIZSLA’                                                             

Jammer genoeg kon deze tevens geen doorgang vinden. Mocht je je voor het voorjaar hebben 
opgegeven, dan zal je als eerste de mogelijkheid krijgen om je t.z.t. in te schrijven. 
 
We hopen dat in April 2021 ons veel gezondheid brengt en nieuwe/aspirant-voorjagers zullen 
ontdekken dat hun hond een échte jachthond is.” 
 
Gezondheid 
De werkgroep, met name Lucia Bakker, heeft voor het fokkersoverleg en het ALV van 2020 de 
resultaten van de ECVO-oogonderzoeken van de afgelopen 12 jaren op een rijtje gezet. 
Conclusies:  

 Het is niet helemaal duidelijk waarom er nu meer oogafwijkingen gezien (lijken te) 
worden. Misschien is het omdat er destijds slechts een beperkte groep mensen was, 
die testte en dat zij in redelijke vrije lijnen zaten. Ook worden er nu meer 
importhonden uit omringende landen getest, dus is er een populatieverschil met 
enige jaren geleden.        
    

 Ons VFR stelt dat een combinatie van ouderdieren voldoet als 1 van hen volledig vrij 
is verklaart. In principe hoeft de andere hond dan niet onderzocht te worden. Het 
advies van ECVO bij niet-vrij, gaat er van uit dat er per afwijking een bepaling in het 
VFR wordt opgenomen, bv bij gonio mild -moderate, mag je fokken met een op gonio 
vrije hond.         
  

 Bij afwijkingen die als diskwalificerende fout zijn opgenomen in de rasstandaard, bv 
distichiasis, kan het Ecvo-advies niet gevolgd worden. Daar gaat de rasstandaard 
voor. (deel van de oogafwijkingen staat bij 4.3.3 en deel bij 4.4 (diskw. fouten)) 
           

Dit jaar kregen we af en toe bericht over epilepsie bij een Vizsla Dat is belangrijke informatie met 
consequenties voor de fokkerij. We zijn daarom blij als deze en andere gezondheidsproblemen 
gemeld worden. Hoewel op de Vizsla-database veel wordt bijgehouden, is het niet altijd betrouwbaar 
en niet alles wordt doorgegeven door eigenaren. Een eigen meldpunt zou ons kunnen helpen meer 
inzicht in de gezondheid van de Vizsla-rassen te krijgen. Een overzichtelijke registratie is daarbij van 
belang. De commissie is nog op zoek naar een goede werkwijze. Dit wordt in 2021 verder opgepakt. 
 
Enquête 
Omdat het geplande tweede fokkersoverleg in het najaar niet gehouden kon worden hebben we in 
december de leden geraadpleegd door middel van een enquête. Het onderwerp was het 
verenigingsfokreglement (VFR). De enquête krijgt in 2021 een vervolg. Dan zullen ook de uitslagen 
bekend worden gemaakt. 
Gezien de grote respons op deze eerste enquête blijkt dit een goede manier om de leden te 
betrekken bij de beleidsvorming van de vereniging. 
 
Er is geen “life” commissie-overleg gehouden in 2020.  
 
 
COMMISSIE VELDWERK 
 
Jachthondenwedstrijdraad 
Gedurende het afgelopen jaar is er binnen de Jachthondenwedstrijdraad (JWR) veel gesproken over 
een nieuwe toelatings- / lotingsregeling voor de veldwerkwedstrijden vanaf 2021.  In 2020 is er een 
verlenging geweest van het voorlopige lotingssysteem wat de ‘40/60 regeling’ wordt genoemd. 
Tijdens de laatste vergadering is er een nieuw lotingssysteem aangenomen, wat nu nog goedgekeurd 
moet worden door het Field Trial Comité (FTC). Binnen dit lotingssysteem is er voorrang voor de 
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bewezen honden en blijft er ruimte voor honden die zich nog niet hebben gekwalificeerd. Reden 
voor dit lotingssysteem is dat er binnen Nederland voor de wedstrijden meer inschrijvingen zijn dan 
plaatsen. De algemene mening is dat de honden om deel te kunnen nemen, moeten beschikken over 
kwaliteit en getraind zijn tot wedstrijdniveau. Naast het feit dat het nieuwe systeem voorrang biedt 
aan bewezen honden worden honden die meermaals niet presteren op de wedstrijden (kwalificatie 
INS of in het najaar RR) in het nieuwe systeem uitgesloten voor het volgende seizoen. De nieuwe 
regels zullen na vaststelling door het FTC worden opgenomen in het reglement van de 
veldwedstrijden. 
Daarnaast blijft Ruben Groenendijk namens de Vizsla vereniging onze visie uitdragen dat de 
wedstrijden in de eerste plaats zijn bedoeld om geschikte honden te selecteren voor de fokkerij. 
De Vizsla heeft in tegenstelling tot verschillende andere rassen nog geen show- en werklijn, maar is 
een allrounder. Dat willen wij behouden. Dit maakt de verantwoordelijkheid voor de fokkers van ons 
ras ook groot. 
In het komende voorjaar zal binnen de JWR de discussie verder gevoerd worden over het al dan niet 
voortbestaan van de basisveldwerktest (BVT) voor de jonge honden. Mocht deze voortgezet worden, 
dan zal de vorm worden geëvalueerd. 
  
Wedstrijden en trainingen  
De werkgroep organiseerde in het voorjaar een 2-daagse veldwerktraining in Willemstad. De trainer 
was keurmeester Cor Woets en Huibert Polak was onze gastheer. In het najaar kon er getraind 
worden in Biervliet op de velden van Jack de Dobbelaere, die ook de trainer was voor die dag.  
In augustus is een Basis Veldwerktest georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse 
Vereniging Langhaar. 
 In het voorjaarsseizoen kon de wedstrijd in de Heen helaas niet door gaan door de toen geldende 
beperkingen vanuit de Coronamaatregelen. 
In het najaar hebben we met dank aan onze veldbegeleiders Huibert Polak en Rob Mulder weer vier 
wedstrijden kunnen organiseren. Twee jeugd- en twee open klasse wedstrijden. Dat leverde één 
open klasse kwalificatie en vier eervolle vermeldingen op.  
  
Europacup  
De EC die dit jaar in Duitsland zou plaatsvinden is geannuleerd in verband met het Corona-virus. We 
willen onze dank uitspreken naar onze Duitse zustervereniging, die alles voor dit evenement al tot in 
de puntjes had georganiseerd. We hopen dat dit evenement komend najaar, dan gepland in Tsjechië, 
wel doorgang zal kunnen vinden. 
 
 
COMMISSIE APPORTEER- EN ZWEETWERK 
 
Er konden helaas geen apporteeractiviteiten georganiseerd worden. 
De SJP kon niet doorgaan omdat de terreineigenaren in Haaften besloten geen activiteiten toe te 
staan vanwege de corona-situatie.  
 
De werkgroep Zweetwerk, met name Linda Weijnans, heeft een aantal succesvol verlopen 
zweetproeven gehouden. 
 
 
COMMISSIE EXTERIEUR 
 
Resultaten kampioensclubmatch 
Vanwege het Corona-virus is de kampioensclubmatch in 2020 helaas gecanceld 
 
Behaalde titels in 2020 
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In 2020 zijn er geen titels behaald 
 
Best of Breed in 2020 

Shows 2020 BOB korthaar Eigenaar 
korthaar 

BOB draadhaar Eigenaar 
draadhaar 

Eindhoven 8/9 feb Beauty Of Fire Kassandra M. Louwers N.V.T.  

Groningen 29 feb Fenyõligeti Juhar J. Derksen N.V.T.  

Groningen 1 mrt Carnlochan Morning Star 
Luxjnch 

C. Sutherland Zöldmali Yanka H. Szalai-Csizmadia 

Zwolle 12/13 sept Breathe Magyar Tim J. Derksen N.V.T.  

Maastricht 26 sept Legenda Tajemství Karpat N. Serneels Zoldmali Odin De Greve C. 

Maastricht 29 sept Orky Magyar Tim L. Michalak Fényes Varázs 
Maudszen 

Y. Hoorman 

 

Fokgeschiktheidskeuring 

Door het Coronavirus zijn veel nationale en internationale hondenshows gecanceld. Om toch aan de 

fokeis m.b.t. exterieur te voldoen, is er op 19 juli een fokgeschiktheidskeuring georganiseerd. Hier 

hebben 3 fokkers gebruik van gemaakt, en alle drie de honden zijn fokgeschikt beoordeeld. Een 2e 

geplande fokgeschiktheidskeuring hebben we helaas moeten afzeggen vanwege gebrek aan 

inschrijvers.  

 

Jonge hondenkeuring 

De eerste Jonge Hondenkeuring stond gepland op de Jubileum-Vizsladag. Helaas moesten we 

vanwege het Corona-virus de Jubileumdag afgelasten. De aanmeldingen voor de Jonge 

Hondenkeuring blijven gelukkig wel binnenstromen, inmiddels zijn er al heel veel honden aangemeld. 

Ook is mooi om te zien dat er fokkers zijn die hun gefokte nesten aanmelden. We hopen dat de Jonge 

Hondenkeuring wel door kan gaan in 2021.  

 

COMMISSIE EVENEMENTEN 
 
Voor onze Vizslavereniging begon het jaar 2020 nog goed. Op 5 januari werd de Viszla-wandeling in 
het Mastbos te Breda georganiseerd. Deze werd druk bezocht en er was een goede socialisatie voor 
dier en mens. Dit was direct de laatste keer voor 2020 dat Gerald Verweij als begeleider van de 
wandeling in actie kon komen. Immers voor er ook maar een 2e wandeling gelopen kon worden, was 
er i.v.m. de COVID-19 uitbraak een z.g.n. “Smart” Lock-down afgekondigd. De wandeling in de bossen 
bij Baarn moest daardoor geannuleerd worden. Het hele jaar waren er door de COVID-19 
beperkingen geen mogelijkheden meer om een wandeling te laten doorgaan. Dit zal wellicht ook 
consequenties hebben voor 2021. Toch zijn er voor 2021 weer 4 nieuwe wandelingen gepland. De 
nieuwe data zijn te vinden in de agenda op onze website. 
Verreweg het belangrijkste evenement voor 2020 was het 45-jarig jubileum van onze vereniging. 
Deze stond gepland voor 16 mei op de Waltakke te Lochem. Ook hier was het COVID-19 dat het 
onmogelijk maakte het evenement door te laten gaan en dus moest het een jaar uitgesteld worden. 
Een nieuwe datum is 29 mei 2021. Nu maar hopen dat Covid-19 niet weer een spelbreker gaat 
worden. 
 
COMMISSIE MEDIA 
 
Vizsla Varia 
Albert Boevé en Janet Bakker verzorgen al jaren de samenstelling van de Vizsla Varia. Het blijft altijd 
leuk om het clubblad 3 x per jaar te ontvangen. De leuke verhalen en mooie foto’s zijn altijd de 
moeite van het lezen en bekijken waard. In 2020 zijn we er toe overgegaan om voortaan een speciale 
editie te wijden aan de voorbereiding voor de Algemene Ledenvergadering. Deze extra editie zou er 
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natuurlijk wel voor zorgen dat de jaarlijkse kosten voor de Vizsla Varia behoorlijk zouden gaan 
toenemen. 
Na uitgebreid onderzoek is de keuze gemaakt om na 45 jaar met Blad.nl een contract aan te gaan, 
hierdoor is het formaat en de vormgeving van het clubblad rigoureus veranderd. Een en ander houdt 
in dat je 3 x per jaar de reguliere uitgave en 1 per jaar de ALV uitgave in de bus krijgt. Hiermee 
hebben we, ondanks de extra uitgave, een behoorlijke kostenbesparing kunnen bereiken. 
Gezien de talloze positieve reacties op facebook en via de mail een aanmerkelijke vooruitgang.  
Naast een tweetal vaste columns in de vorm van Trouwe vriend en Vijftig Tinten Tarwegeel hebben 
we nu de rubrieken Vizsla Kids en Waarom? Daarom!. Ook proberen we regelmatig informatie te 
publiceren in algemene zin die met honden te maken hebben. 
 
Neemt niet weg dat als jij een leuk verhaal of idee hebt voor een item dat jij dat altijd kwijt kan. Heb 
je aan een activiteit van de vereniging deelgenomen of georganiseerd? Zet een impressie of verslag 
op papier en stuur het samen met leuke foto’s naar de redactie: redactie@magyar-vizsla.nl Deel het 
met andere Vizsla liefhebbers! 
 
De aanlevering van foto’s verloopt voorspoedig. Natuurlijk blijven foto’s altijd van harte welkom. 
We kunnen niet genoeg benadrukken dat de foto’s moeten worden aangeleverd in een resolutie die 
groter is dan 1 Mb. Een te lage resolutie komt tot uiting in een minder scherpe foto in het magzine. 
Door de nieuwe uitvoering van de Vizsla Varia gaat onze voorkeur uit naar verticaal genomen foto’s. 
 
Sponsoring/adverteren 
In 2020 was Kronch hoofdsponsor voor de  activiteiten die door de vereniging georganiseerd werden. 
Helaas is het daadwerkelijke aantal activiteiten die plaats hebben gevonden zeer beperkt. Gelukkig 
heeft Kronch al aangegeven onze samenwerking in 2021 voort te willen zetten. Daar zijn we erg blij 
mee, hopelijk met meer activiteiten die normaal door kunnen gaan. Een lichte stijging is te zien 
geweest van adverteerders in de Vizsla Varia. Heb je wellicht interesse in sponsoring/adverteren of 
weet je iemand, laat het ons dan weten: sponsoring@magyar-vizsla.nl /advertenties@magyar-
vizsla.nl. 
 
Facebook 
Het aantal leden van de facebookpagina is in 2020 toegenomen van 249 naar 330 leden. Alleen leden 
van de vereniging worden toegelaten tot de pagina. Niet-leden die facebook-lid willen worden 
krijgen een bericht, waarin zij worden uitgenodigd om eerst lid te worden van de vereniging.  
 

Financiën 
 
BALANS 2020 (LAATSTE KOLOM) 

   

     

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020  

ABN betaalrekening 1.736 162 819  

ABN spaarrekening 38.000 33.000 32.750  

Nog te ontvangen bedragen 514 11 0  

TOTAAL 40.250 33.173 33.569  

     

PASSIVA 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020  

Eigen vermogen 29.651 24.343 24819  
Voorziening jubileum 7.220 8.220 8220  
Voorziening rasexamen 0 0 500  
Vooruit ontvangen bedragen 55 110 30  

mailto:redactie@magyar-vizsla.nl
mailto:sponsoring@magyar-vizsla.nl%20/
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Nog te betalen bedragen 3.324 500 0  

TOTAAL 40.250 33.173 33.569  

     

RESULTATENREKENING 2020 (DERDE KOLOM)    

BEGROTING 2021 (LAATSTE KOLOM)    

 Jaarrekening Begroting Werkelijk Begroting 

LASTEN 2019 2020 2020 2021 

Kleine aanschaffingen 235 200 0 100 

Contributies en 
abonnementen 

1.208 1.250 1.686 1.800 

Onvoorzien    500 

Vergaderlocatiekosten 2.113 2.000 886 1000 

Reis- en verblijfkosten 1.810 2.000 1.137 1400 

Representatie- en 
relatiekosten uitgesplitst 

2.005 1.200   

Representatie   223 250 

Trouwe leden   421 750 

Puppypakket   754 750 

Relatiegeschenk   445 250 

Vrijwilligers   812 500 

Bankkosten en ontv. rente 227 200 257 300 

Fok adviezen en rasexamen 2.541 800   

Fokadviezen   196 200 

Rasexamen reservering   500 500 

Kantoorbenodigdheden 120 100 178 200 

Porto kosten 1.345 1.500 1.072 500 

Webbeheer 1.862 1.000 1.210 1.000 

Drukwerk 6.180 6.500 5.743 7.000 

Administratiekosten 452 450 235 250 

Verzekeringen 1.701 1.800 1.470 1.400 

Nagekomen voorgaande jaren 1.231 0 1.744 500 

Veldwerk 3.727 4.000 3.168 3.500 

Jeugd Basis Test 1.622 1.600 0 1.600 

Apporteerwerk en zweetwerk 761 4.000 432 1.000 

Workingtest    1.000 

Vizsladag 2.525 0 0 0 

Kampioensclubmatch 2.118 2.500 214 2.200 

Europacup 840 1.000 0 1.000 

Jubileum (reservering) 1.000 0 0 1.000 

TOTAAL 35.623 32.100 22.782 30450 

     

 Jaarrekening Begroting Werkelijk Begroting 

BATEN 2019 2020 2020 2021 

Contributies 17.005 17.500 17.748 21.500 

Veldwerk 3.550 4.000 3.302 3800 

Jeugd Basis Test 1.510 1.500 0 1.500 

Apporteerwerk en zweetwerk 2.875 4.600 745 2.000 
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Vizsladag 2.380 0 0 0 

Kampioensclubmatch 2.305 2.500 105 2.400 

Advertentie inkomsten 690 600 686 750 

Workingtest   671 1.500 

TOTAAL 30.315 30.700 23.257 33.450 

   -22.782 -30450 

RESULTAAT -5.308 -1.400 475 3000 

Bijdrage uit eigen vermogen  1.400   

RESULTAAT  0 475  

    

Toelichting: 
 
Dank 
In de eerste plaats wil ik graag René van Bokhoven bedanken voor de  ondersteuning  
van de boekhouding en financiële administratie in met name het eerste halfjaar van  
mijn penningmeesterschap, wat gehinderd werd door de administratieve rompslomp  
die veroorzaakt werd door de uitbraak van het Covid 19 virus.  
Ook nu kan ik nog altijd bij hem terecht als ik vragen heb. Daar ben ik erg blij mee! 
 
Overzicht 
Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van  € 475,=. 
Ondanks het feit dat het merendeel van de activiteiten geen doorgang kon vinden en er dus 
nauwelijks lasten of baten waren, is dit toch een welkome, onverwachte uitkomst. 
 
De jaarrekening bestaat uit een balans en een resultaten (verlies en winst-) rekening. Bij deze 
stukken hoort de volgende toelichting. 
 
Balans 
De balans geeft de waarde van de bezittingen en van het vermogen weer per 31 december 2020. 
Rekening houdend met een vooruit ontvangen bedrag (1 x de contributie voor 2021 die in 2020 al 
ontvangen is) bedragen de bezittingen op de ABN-AMRO betaal- en spaarrekening afgerond € 
33.539,=, waar tegenover een vermogen staat van eveneens  
€ 33.539,= bestaande uit: 
 
Eigen vermogen  € 24.819,= 
Voorziening jubileum €  8.200,= 
Voorziening rasexamen € 500,= 
 
Het eigen vermogen is de buffer om risico’s, tegenvallers en/of bijzondere uitgaven op te vangen. 
Het is door het positieve resultaat over 2020  gestegen van € 24.343,= naar  
€ 24.819,= 
 
De aanwezige voorziening is specifiek gevormd voor het 45 jarig jubileum dat in 2021 hopelijk zal 
worden gevierd. Alle kosten verband houdend met het jubileum zullen rechtstreeks ten laste van 
deze voorziening gebracht worden. Voor zover de voorziening na viering van het 45 jarig jubileum 
een positief saldo heeft, zal dit worden toegevoegd aan een nieuwe voorziening voor het 50 jarig 
jubileum. In 2021 zal in een nieuwe voorziening gestort worden voor het 50 jarig jubileum in 2025. 
 
Resultatenrekening 
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De resultatenrekening vermeldt de lasten en baten die in 2020 gerealiseerd zijn, alsmede het 
resultaat daarvan. Het resultaat bedraagt € 475,=. 
 
De resultatenrekening laat gedetailleerd de verschillen zien tussen de begroting 2020 en de werkelijk 
gerealiseerde baten en lasten 2020, welke verschillen opgeteld tot het resultaat leiden. 
 
Enige toelichting: 

 De post Contributie en abonnementen is met 30 procent toegenomen en dat wordt 
veroorzaakt door enerzijds een verhoogde afdracht aan de Raad van Beheer en anderzijds 
doordat de kosten voor de domeinnaam, provider van de website en het gebruik van de 
dropbox aan deze kostenplaats zijn toegevoegd. De begroting voor 2021 is hier op 
aangepast. 

 
 Door een andere vergaderlocatie te kiezen en deels via Skype te vergaderen is op de post 

Vergaderlocatiekosten en de post Reis en verblijfskosten een behoorlijke bezuiniging bereikt. 
 

 De post Representatie- en relatiekosten laat een behoorlijke overschrijding van      121 % 
zien. Aan de ene kant was de begroting te laag ingeschat en aan de andere kant wordt dit 
door een aantal factoren veroorzaakt: 

 representatie heeft hier eigenlijk een verwacht aandeel in van € 223,= 

 relatiegeschenken heeft een behoorlijk aandeel van € 445,= , wat voor het grootste deel 
wordt veroorzaakt door de kosten van de jaarprijzen die op de ALV van 2020 zijn uitgereikt 

 de attentie in het kader van het Trouwe ledenbeleid heeft in 2020 een kostenplaatje 
opgeleverd van € 421,= 

 het drukwerk, de samenstelling en de verzending van de Puppypakketten heeft in 2020 € 
754,= gekost 

 normaal gesproken ontvangen de vrijwilligers een attentie bij een evenement en wordt er 
jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd met een hapje en een drankje. Aangezien nagenoeg 
alle evenementen geen doorgang konden vinden, heeft het bestuur besloten om alle 
vrijwilligers voor de Kerst een attentie te sturen. Dit heeft   € 812,= gekost. 

Voor de begroting van 2021 is daarom de keus gemaakt om de post representatie- en relatiekosten 

te splitsen en over 5 nieuwe posten te verdelen en de bedragen daarvoor aan te passen.  

 De post Portokosten laat vooralsnog een aanzienlijke daling zien en deze wordt voor het 
grootste deel veroorzaakt door het feit dat we in 2020 overgestapt zijn naar een andere 
drukker waarbij de portokosten voortaan in de prijs zijn opgenomen. Wel moet er rekening 
gehouden worden met een eventuele nacalculatie van Post NL, aangezien wij slechts 2 
Varia’s  bij de vorige drukker hebben verzonden, via het gereduceerde contract voor de 
verzending van 4 periodieken.  
Voor 2021 is deze post aangepast, omdat de verzendkosten voor de Varia in het contract 

voor het drukwerk zijn opgenomen. 

 De post Webbeheer laat nog een overschrijding zien van 21 %, maar deze wordt veroorzaakt 
door een kleine uitloop van de werkzaamheden die in 2019/2020 zijn verricht voor het 
maken van de website. Voor 2021 is de begroting, zelfs met de mogelijkheid om regelmatig 
enquêtes te kunnen houden, naar verwachting kostendekkend. 
 

 De post Drukwerk laat op zich een redelijke besparing zien door het contract met de nieuwe 
drukker. Hierbij moet wel worden meegenomen dat de eerste 2 uitgaves van dit jaar bij de 
vorige drukker zijn verwerkt. De begroting voor 2021 is nagenoeg gelijk aan 2020, maar 
hierbij zijn de portokosten voor de verzending van 3 reguliere uitgaves en de speciale ALV 
uitgave in de contractprijs opgenomen.  
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 De post Administratiekosten laat een behoorlijke besparing zien van bijna 50 % door een 
aanpassing van het contract met e-Boekhouden. 

 
 De post verzekeringen laat in 2020 ook een behoorlijke besparing zien. Dit wordt veroorzaakt 

door het feit dat we nu 1 pakket hebben kunnen afsluiten, waarin alles is opgenomen, zelfs 
de nieuwe Bestuursaansprakelijkheidsverzekering. De begroting voor 2021 is lager gesteld, 
aangezien nog een deel van de kosten van de oude rechtsbijstandverzekering in de 
afrekening over 2020 is opgenomen. 

 
 De post Nagekomen voorgaande jaren was weliswaar niet begroot voor 2020, maar deze 

zorgde voor een onaangename verrassing door de ingediende declaraties over 2019 voor een 
bedrag van € 1744,=. Dit hebben we voor 2021 willen voorkomen door een bestuursbesluit 
kenbaar te maken aan de commissies dat declaraties die na 1 december zijn gedaan en die 
redelijkerwijs wel hadden kunnen zijn gedaan, niet meer in behandeling te nemen. 
 

 De post KCM laat in 2020 een kostenpost zien van € 214,= tegenover de inkomsten van € 
104,=, terwijl er geen KCM is gehouden. Dit komt omdat de gehouden 
fokgeschiktheidskeuring hieronder is geboekt. 
 

 De post workingtest bij de baten van € 671,= is te verklaren, doordat de organisatie van deze 
test blijkbaar ook een eigen rekening had, waarop nog een batig saldo stond wat nu aan de 
vereniging is overgemaakt.  

 
Hoewel het merendeel van de activiteiten in 2020 niet is doorgegaan zijn er verder toch een paar 
posten geweest die inkomsten en uitgaven laten zien, maar daar zijn verder geen extreme 
afwijkingen in de verwachtingen over te melden. 
Wel is op de balans een bedrag van € 500,= gereserveerd in 2020 voor het rasexamen en die lijn 

trekken we door op de volgende begrotingen. 

Al met al een eerste “jaar” als penningmeester waarbij we uitkomen op een klein positief resultaat 
terwijl de verwachting was dat we een verlies zouden lijden over 2020 van - € 1400,=. 
 
Begroting 2021 en contributievoorstel  

De begroting voor 2021 is in vergelijking met voorgaande jaren terughoudend opgesteld qua 
schatting van de lasten en baten. Hier is de verwachte meeropbrengst van de contributieverhoging 
per 1 januari 2021, naast de toename van het aantal leden, in meegenomen. Ook hebben we 
getracht om zoveel mogelijk alle verwachte posten in de begroting op te nemen. Zelfs een klein 
bedrag voor nagekomen kosten voorgaande jaren en een klein bedrag voor onvoorziene kosten. 
Naast het feit dat we een bedrag van € 1000,= reserveren voor het 50 jarig jubileum, reserveren we 
ook een bedrag van € 500,= voor een toekomstig rasexamen.  
 
Als we kijken naar de verwachte uitkomst van de begroting 2021 met een positief resultaat van € 
3000,= is het niet noodzakelijk om de contributie vanaf 2022 te verhogen en kan deze gehandhaafd 
blijven op € 30,= voor een lid en op € 12,= voor een gezinslid. 
 
Namens het bestuur, Albert Boevé, penningmeester 
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TEN SLOTTE 
 
Het was een raar jaar. Nauwelijks activiteiten, weinig contact met mede Vizsla-liefhebbers. Zo hopen 
we het niet nog eens mee te maken. Terwijl het bestuur dit verslag afrondt zitten we nog steeds in 
een lockdown, maar we zijn optimistisch over 2021. We gaan in ieder geval aan de slag met de 
voorbereidingen voor de gebruikelijke activiteiten.  
Ondanks die betrekkelijke stilstand is de vereniging flink gegroeid in 2020. We hopen dat de nieuwe 
leden zich gauw thuis zullen voelen in de vereniging en misschien zelfs een steentje willen bijdragen 
aan de organisatie van de geplande activiteiten en de uitvoering van het beleid.  
Ook de populariteit van de Vizsla-rassen is gegroeid. Dat gold trouwens voor meer rassen in 
coronatijd. We blijven uitdragen dat een Vizsla niet gelukkig wordt van een dagelijks rondje aan de 
lijn. Het is een jachthond met passie, die uitdaging nodig heeft. Dus aspirant-kopers krijgen het 
advies: bezint eer je begint 
 


