
Bestuursverslag 2021 
 
Hierbij het bestuursverslag van de vereniging over het jaar 2021. In de ALV van 12 maart 2022 legt  
het bestuur, aan de hand van dit verslag, verantwoording af over het in 2021 gevoerde beleid. 
2021 was een jaar waarin weliswaar niet alle, maar gelukkig wel een groot deel van de activiteiten 
doorgang kon vinden. We zijn benieuwd wat 2022 ons gaat brengen. 
 
Algemeen   
 
Ledenverklaring      

 Leden Gezinsleden Ereleden Totaal 
Ledenaantal per 01-01-2021  672 35 3 710 
Nieuwe leden   150 1 0 151 
Opgezegd    -68 -1 0 -69 
Ledenaantal per 31-12-2021  822 36 3 861 
Ledenaantal per 01-01-2022  754 35 3 792 

 
Het ledenaantal per 1 januari 2021 was 710. In 2021 zijn daar 151 nieuwe leden bijgekomen, 
waarvan 1 gezinslid en 57 leden die gebruik hebben gemaakt van de pupcode voor een gratis 
lidmaatschap. 1 lid is opnieuw ingevoerd. Op 31 december 2021 is het ledenaantal 861 leden.  
Aantal opzeggingen in de loop van het jaar en per 31 december 2021 69 leden, waarvan 1 gezinslid. 
Hiermee komt het ledenaantal uit per 1 januari 2022 op 792. 
 
Trouwe leden 
 
Het feit dat iemand jarenlang lid is, is een goede reden om trouwe leden een attentie aan te bieden, 
om onze erkentelijkheid te laten blijken. In 2021 werden hiervoor 127 kaarten verstuurd aan de 
diverse ‘jubilarissen’. Dit leverde weliswaar maar 2 positieve reacties op. 
Voor de komende jaren beperken we ons tot de algemeen geldende jubilea om dan een kaartje te 
versturen. 
 
Bestuur 
 
De laatste keer dat we bij elkaar zijn geweest, is de ALV die in combinatie met een fokkersoverleg 
gehouden werd op 22 februari 2020.  
 
Februari 2021 waren we genoodzaakt om alle activiteiten door de Covid voorlopig af te gelasten. 
Hierdoor ontstond er aparte en soms roerige tijden 
 
Peggy van den Crommenacker legde haar voorzitterschap per 1 maart 2021 neer.Door het uitvoeren 
van een tweetal gehouden poll’s waren we in staat om Ruben Groenendijk aan te stellen als nieuwe 
voorzitter. Peter Verlouw trad ook toe tot het bestuur. 
 
Door Covid konden we niet anders dan een Online ALV te houden op 15 mei. Naast de reguliere 
onderwerpen kwamen de aanpassing van het VFR en, gedwongen door de invoering van de Wet 
bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021, een aanpassing van de Statuten en het 
Huishoudelijk reglement (HR) aan de orde. 
 
Helaas was er voor de aanpassing van de Statuten en HR niet de vereiste meerderheid en moesten 
we 10 juni nog een 2e Online ALV houden om de Statuten etc. aan te nemen. Het nieuwe VFR is op 1 
december 2021 ingegaan na de goedkeuring op 30 november 2021 van de Raad van Beheer. De 
Statuten en HR zijn op 18 december 2021 bij de notaris gepasseerd en vanaf die datum dus geldig. 
 
Ruben Groenendijk gaf eind juni om persoonlijke redenen te kennen dat hij wilde stoppen als 
voorzitter per 1 oktober 2021. Daarom hebben we een Buitengewone Algemene ledenvergadering 



moeten houden om weer tot een voltallig bestuur te kunnen komen. Joke Nijhuis wilde aanvankelijk 
ook per deze datum stoppen, maar gaf per 18 september aan per direct te stoppen. Alles kwam nu op 
een klein groepje neer!  
 
In de BALV van 23 oktober 2021 werd Wim van Vierssen verkozen als voorzitter, Nicole Slagmolen en 
Michael Pallesen als bestuurslid. Nicole is de nieuwe secretaris en Michael neemt het veldwerk onder 
zijn hoede. 
 
In de periode daarna gaven zowel Peter Verlouw als Hans Vogelzang te kennen hun bestuursfunctie 
te willen beëindigen. Hiermee is het aantal bestuursleden weliswaar nog op het voorgeschreven 
niveau, maar bestaat de helft van het bestuur nu uit leden die zich nog verder moeten inwerken en 
verdiepen in alle materie. Dat kost tijd. Ook blijft een uitbreiding van het bestuur met een specifiek 
taakgebied noodzakelijk. Diverse oproepen hiertoe via de sociale media hebben helaas nog niet tot 
een gewenste kandidaatstelling geleid.  
 
Beleid 
Aangezien 2021 bestuurlijk een onrustig jaar was, zijn we niet echt verder gekomen met de 
ontwikkeling van het beleid. In 2022 zullen we hier hopelijk nieuwe stappen in zetten. 
Uitgangspunten hierbij zijn: 

• Podium bieden voor bijzondere prestaties 
• Voorlichting 
• Betrekken van leden 
• Aandacht voor topsport en breedtesport 

 
2e Rasvereniging 
In 2021 werden we ook geconfronteerd met de oprichting van de Magyar Vizsla fokkersvereniging. 
Helaas voldoet hun VFR, wat sterk afwijkt van ons VFR, aan het basisreglement stambomen van de 
Raad van Beheer en heeft ons gemotiveerde bezwaar niet kunnen verhinderen dat zij zijn erkend door 
de Raad. Wij beschouwen dit niet als een positieve ontwikkeling voor ons ras. 
 
Sancties 
De indruk bestaat dat de ’gewone’ leden niet altijd voldoende op de hoogte zijn van het feit dat zij 
zich moeten houden aan de regels gesteld in het VFR als zij een nestje willen fokken of aan een 
dekking mee willen werken. Dit heeft in 2021 geleid tot een drietal schorsingen voor een jaar.  
De informatieverstrekking naar de leden hieromtrent is een punt van aandacht voor 2022. 
 
Commissie fokkerij en gezondheid 
 
Fokkersoverleg 
Het geplande fokkersoverleg van 27 november 2021 hebben we gedwongen door Covid helaas 
moeten annuleren en zal hopelijk in 2022, wellicht met een andere benaming, gepland worden. 
 
Foktoetsing en informatie 
Dit jaar was een jaar met wat wisselingen in de wacht. Gelukkig is het team weer compleet en gaan 
we op volle kracht 2022 in. De taken zijn goed verdeeld! In 2021 hebben we 51 toetsingen nagekeken 
waar, ten tijde van dit schrijven, 24 nesten uit voortgekomen zijn. De toetsingen met reserve reu zijn 
hierbij meegeteld. 
 
Het nakijken van de toetsingen nemen we serieus en neemt best wat tijd in beslag. Daarom is het fijn 
dat alle formulieren gelijk meegezonden worden. Dat scheelt heel veel heen en weer gemail.  
Nu krijgen we vaak te horen, als we documenten niet aangeleverd hebben gekregen, dat de uitslagen 
ook bij bijvoorbeeld Orweja, Raad van Beheer of elders staan. Daar zijn we mee bekend, maar het 
uitzoeken wordt ons niet makkelijker gemaakt als we ook deze websites moeten raadplegen. Het is 
altijd fijn als we alles in 1 keer goed aangeleverd krijgen. 
 
Als een fokker een aanvraag doet, zijn ze gelukkig erg enthousiast en wordt hun hondje (of de 
gevraagde reu) bij zijn roepnaam genoemd. Nu begrijpen we dat volledig, maar ook daarin wordt het 



voor ons dubbel nakijken, omdat wij de stamboomnaam voeren. Als dat bij 1 of 2 aanvragen zo is, is 
dat nog te overzien, maar zoals u leest waren het er dit jaar 51!  
 
Al met al een bewogen jaar en we kijken uit naar de toetsingen die in 2022 binnen gaan komen! 
 
Foktoetsingen Korthaar Draadhaar Totaal 
Aanvragen 32 19 51 
Toetsing 2021, nest verwacht 2021 23 14 37 
Toetsing 2021, nest verwacht 2022 9 5 14 
Vervallen aanvragen (niet gedekt, leeg gebleven, 
afgewezen) 7 5 12 
Nesten 2021 (incl 4 vanuit toetsing 2020) 21 10 31 
Pups geboren 2021 177 74 251 
Reutjes 90 37 127 
Teefjes 87 37 124 

 
 
Inschrijvingen NHSB      Korthaar Draadhaar Totaal 
Geboren in 2021 395 83 478 

 
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. Momenteel is Helen Zanen-
Schrama het enige lid. De gestelde vragen worden uitgebreid beantwoord en de pup-informatiefolder 
wordt als bijlage meegestuurd. Helen kreeg dit jaar 111 vragen over pups binnen en 31 vragen over 
herplaatsers. Eenmaal werd hulp gevraagd bij de herplaatsing van een Vizsla. Dat is heel mooi gelukt. 
 
Commissie veldwerk 
 
Het voorjaar van 2021 zag er wat betreft veldwerk niet uit zoals de commissie zich had voorgesteld. 
Opnieuw gooide Corona roet in het eten. Het gehele wedstrijdseizoen ging niet door en ook de 
instructiedagen gingen de mist in. Alle hoop was daarom gevestigd op het najaar. En zo waar.. de 
coronacijfers lieten het toe om wedstrijden te organiseren. In het najaar van 2021 werden er namens 
de vereniging 4 wedstrijden georganiseerd. Een open klassewedstrijd en een jeugdwedstrijd in de 
Heen/Steenbergen en een open klassewedstrijd en een jeugdwedstrijd in Willemstad. Voor de 
begeleiding van deze wedstrijden wil de commissie haar dank uitspreken naar de veldbegeleiders: Rob 
Mulders (Steenbergen) en Huibert Polak (Willemstad).  
Daarnaast danken wij de keurmeesters: Cor Woets, Eric Mulders en Willem ten Brinke. 
 
In het najaar werd de vereniging met een korthaarteam en een draadhaarteam vertegenwoordigd op 
de Europacup in Slany, Tjechië. Daarnaast werd er met een jeugdteam deelgenomen in de derby. Het 
Nederlands korthaarteam behaalde een zeer fraaie 5e plaats. 
 
Naast de wedstrijden werden er twee instructiedagen georganiseerd bij Lotte van Dijk en Johan 
Kraaij. Deze dagen werden begeleid door Joke Nijhuis en Nanna Pallesen.  
 
Eind 2021 namen Janneke van der Ben en Okki Siahaya afscheid van de veldwerkcommissie. Janneke 
zal actief blijven als vrijwilliger bij activiteiten van de commissie. Janneke en Okki, hartelijk bedankt 
voor jullie enthousiasme en inzet voor de veldwerkcommissie!  
 
Commissie exterieur 
 
Fokgeschiktheidskeuring 



Deels gedwongen door Covid zijn er een viertal fokgeschiktheidskeuringen georganiseerd voor onze 
leden om aan de exterieureis gesteld in het VFR te kunnen voldoen. Later dit jaar is dit opgenomen 
als onderdeel van de Jachtbasistest. 
 
Kampioenschapsclubmatch  
De KCM 2021 werd op zondag 12 september gehouden op de Kooihoeve te Rhenoy.  
 
In het totaal waren er 77 inschrijvingen, waarvan: 
6 reuen +15 teven = 21 Draadharen 
23 reuen + 33 teven = 56 Kortharen 
In totaal 29 reuen en 48 teven 
 
De Vizsla draadhaar en korthaar teven werden gekeurd door mevrouw Rinie Leenen en de Vizsla 
draadhaar en korthaar reuen werden gekeurd door de heer Wim Wellens.  
 
Uitslag 
 
Naam van de hond Uitslag Eigenaar    

Korthaar reu 
  

   

Roelof v.h. Lieverder Veld  CAC, Beste reu, BOB, Theo Wispelweij  
Clubwinner, Best in Show  

 
   

Kyrago’s Dangereux Reserve CAC Janet Bakker    

Korthaar teef 
  

   

Kyrago’s Dior    CAC, Beste teef, BOS Tom Kiewiet    

Kamp. Crimson Sky's Purple 
Rain  

Reserve CAC Lies van Essen 
   

Draadhaar reu 
  

   

Nagy Barátja Vizsla Boris  CAC, Beste reu, BOS Martijn Imminga    

Boyd RES CAC Reserve CAC Jos Borsboom    

Draadhaar teef 
  

   

Quodian's Northern  Light  CAC,  Beste teef,  BOB  Lies van Essen  
Clubwinster 

 
   

Kamp. Quodian's Glayva  Reserve CAC Lies van Essen 
 
Commissie evenementen 
 



Dachten we bij aanvang van 2021 nog dat het een hersteljaar zou worden, waarbij evenementen als 
vanouds georganiseerd konden worden, kwamen we toch van een koude kermis thuis. Corona liet zich 
in 2021 nog niet uit het veld slaan en het zag ernaar uit dat we ermee moeten leren leven. Het 
organiseren van live evenementen was maar voor korte tijd mogelijk gebleken en dan nog met de 
nodige aanpassingen. 
 
Direct bij aanvang van 2021 ging het alweer mis. Onze nieuwjaarswandeling in januari moest al direct 
worden afgelast en de voorjaarswandeling kon door de coronabeperkingen ook al niet doorgaan.  
 
Niet alleen de wandelingen liepen averij op. De geplande JBT en Fokgeschiktheidskeuring in mei 
konden ook al geen doorgang hebben en de Vizsla-dag moest er eveneens aan geloven. Weer een 
paar evenementen afgelast, waarbij wij ons als vereniging en de Vizsla hadden kunnen profileren. 
Toch was er licht aan het einde van de tunnel. Het leek erop dat er vanaf de zomer een coronavrije 
tijd zou aanbreken. 
 
Hierdoor kon de zomerwandeling in het Voorsterbos doorgaan. Echter hier leek het erop dat onze 
leden het nog niet aandurfden en de deelname was dramatisch slecht. Toch jammer voor zo´n mooie 
locatie. Wij hopen dat er in 2022 meer animo is voor het Voorsterbos bij Kraggenburg. 
 
Aan het einde van de zomer konden we toch nog een tweetal Fokgeschiktheidskeuringen en JBT´s 
organiseren. Die hadden ook succes. Allebei volgeboekt met enthousiaste leden. De herfstwandeling 
die traditiegetrouw aan het strand van Hoek van Holland door Gerald Verweij wordt georgansieerd, 
had een overweldigend aantal deelnemers en natuurlijk Vizsla´s. Wat is het toch een mooi gezicht om 
50 à 60 Vizsla´s over het strand te zien dollen. 
 
De commissies exterieur, apporteer- en veldwerk konden gelukkig nog wel de nodige evenementen 
organiseren, waardoor onze vereniging niet helemaal vleugellam in 2021 was. 
 
Nu maar hopen dat 2022 ons beter gezind zal zijn.  
 
Jachtbasistest 
Na een oproep van het bestuur hebben zich verschillende mensen aangemeld voor vrijwilligerswerk  
in de werkgroep JBT. Er werd een nieuwe werkgroep JBT gevormd. De namen werden aan 
betrokkenen bekend gesteld. 
Van de oude werkgroep was niemand meer aanwezig. Het was een tijdlang stil. Toch maar eens de 
verantwoordelijke in het bestuur benaderd. Verbaasde reactie. De werkzaamheden opgepakt.  
Gelukkig bestond er nog een draaiboek. Aan de hand van dit draaiboek de zaken aangepakt. 
Het kwam er op neer dat er nog twee mensen in de werkgroep zaten en als gevolg van de  
coronacrisis was samenkomen/samenwerken bijna niet mogelijk. Toch is het gelukt om dit jaar  
tweemaal de JBT  te organiseren. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde gehad.Dan stond er een 
JBT gepland, kon die niet doorgaan vanwege de beperkingen, nieuwe datum plannen, de 
inschrijvingen benaderen en vragen of zij op de nieuwe datum wel konden deelnemen. Dit alles heeft 
voor veel onrust en extra werk gezorgd. Met als voordeel dat de meeste problemen wel 
tegengekomen zijn.  
De nieuwe JBT’s zullen wel makkelijker in de voorbereiding verlopen. Ook als gevolg van de 
beperkingen hebben wij de opzet van de JBT moeten aanpassen.Zo is er met tijdsloten gewerkt. Dit 
heeft goed uitgepakt. Dit houden wij zo. Het aantal deelnemende honden kan  
daardoor ook groter zijn en daarmee wordt het bijna kostendekkend. 
De twee JBT’s zijn gehouden op 14 augustus en 26 september.Er hebben in totaal 39 deelgenomen  
en er zijn 29 honden voor de JBT geslaagd. Op beide dagen was er ook de mogelijkheid voor een 
fokgeschiktheidskeuring. 
 
Commissie Apporteer- en Zweetwerk  
 
2021 was het jaar waar een beetje kon en wat was dat weer fijn. We hebben het afgelopen jaar 2 
SJP’s mogen organiseren. Eerst samen met de Nederlandse Korthals Griffon Club in Almkerk op 20 
augustus, waar 54 honden aan hebben deelgenomen, en de dag erna op 21 Augustus 2021 hebben 
we de jaarlijkse SJP te Haaften mogen organiseren.  



Op de SJP in Almkerk hebben 7 Vizsla’s meegedaan, waarvan 2 deelnemers naar huis gingen met een 
B-diploma.  
Samen met een hele fijne groep vrijwilligers hebben we 52 deelnemers mogen ontvangen op 21 
augustus. Van de Vizsla’s gingen er 2 deelnemers naar huis met een C-diploma, 1 met een B-diploma 
en 2 gingen er naar huis met een A-diploma.  
In oktober was het de beurt aan de jaarlijkse MAP, diesamen met 4 andere continentale staande 
hondenverenigingen werd gehouden in Haaften.  
7 honden deden mee, waarvan 5 Vizsla’s. Aan het einde van de dag zijn er 3 daarvan beloond met 
een mooi A-diploma.  
Ook was er in 2021 een lid van de vereniging die zich had geplaatst voor een plek op de Nimrod. 
Ingeborg Thoben heeft samen met Abhy (Ietje) een mooie prestatie geboekt op de Nimrod in 
november en is beloond met een mooie AA-Diploma. 
Voor 2022 hopen we op een jaar waar weer heel veel kan, een mooie Basis en Special hopen we te 
mogen verzorgen op de Vizsladag in mei, de jaarlijkse oefendag in juni en een SJP en MAP natuurlijk. 
 
Commissie media 
 
Vizsla Varia   
Wat een fantastisch jaar hebben we gehad op redactioneel gebied! Met de introductie van de nieuwe 
afmeting en design in een meer glossystijl, waren we al goed op weg een blad van 'formaat' te 
worden. Nu Charlotte Ellerman onze redactiecommissie is komen versterken, kunnen we wel zeggen 
dat we er een parel bij hebben die ons team voorziet van de nodige glans. Waar Albert de logistiek 
verzorgt en altijd alles piekfijn en op tijd aanlevert en Janet de opmaak strak en in korte tijd ontwerpt, 
leest en redigeert Charlotte alle teksten en voorziet de stukken van de nodige sjeu, zodat het blad nog 
fijner wegleest. Daarnaast is Charlotte sinds kort actief als redacteur op Facebook en de website en 
zijn we bezig ook dit medium te herstructureren, zodat we in de toekomst nog beter kunnen 
profileren waar wij als Vizsla vereniging voor staan. 
 
Webbeheer 
De werkgroep webbeheer verzorgt alles omtrent de website van de vereniging. Sinds medio 2021 is 
de werkgroep uitgebreid met Charlotte Ellerman, die ook bij de redactie van de Vizsla Varia is 
betrokken. Afgelopen jaar zijn er kleine veranderingen doorgevoerd aan de website. Zo is het 
submenu van de website uitgebreid met de categorie ‘Mededelingen’ en wordt er op de homepage 
verwezen naar recente nieuwsbrieven van de Raad van Beheer. Voor 2022 gaan we kijken hoe we de 
website nog meer kunnen optimaliseren. 
 
Facebook 
Sinds half november 2021 heeft Facebook veranderingen voor groepen doorgevoerd. Waar onze 
Facebook-groep voorheen een besloten groep was, zijn groepen tegenwoordig standaard openbaar. 
Dit betekent dat Facebook-gebruikers tegenwoordig automatisch lid kunnen worden van onze groep; 
toestemmingen vragen om lid te worden is niet meer nodig. Dit heeft als resultaat dat de Facebook-
groep is gegroeid tot een aantal van 528 leden (op 12 januari 2022; 330 leden begin 2021). Sinds het 
openstellen van de Facebook-groepen zagen we een stijging in activiteit door onze leden. Het is erg 
leuk om te zien dat steeds meer leden actief foto’s en video’s van hun Vizsla’s delen in onze 
Facebook-groep. Het doet de Vizsla-community binnen onze vereniging goed! 
 
Instagram 
Sinds september 2021 is de vereniging ook actief op Instagram (instagram.com/vizslavereniging). Het 
account is openbaar en wordt beheerd door Charlotte Ellerman. Sinds de start hebben al veel leden en 
Vizsla-liefhebbers ons account weten te vinden; in vier maanden tijd hebben we al 268 volgers! Het 
beeldmateriaal dat op het account wordt gebruikt, is onder andere afkomstig van onze leden. Door de 
hashtag #vizslavereniging te gebruiken of de vereniging te taggen in eigen posts, weet Charlotte 
welke foto’s van leden/Vizsla-liefhebbers we op onze pagina mogen gebruiken. De maker/eigenaar 
van de foto wordt altijd vermeld. 
 
Er komen veel leuke mooie dingen aan, zowel in print als digitaal, dus houd de Varia, Facebook, 
Instagram en de website in de gaten! 
 



Sponsoring/adverteren 
Ook in 2021 was Kronch hoofdsponsor voor de activiteiten van de vereniging. Voor 2022 wordt deze 
samenwerking voortgezet. Daar zijn we blij mee. Het aantal adverteerders in de Vizsla Varia vertoont 
een behoorlijke stijging. Op jaarbasis dekken de inkomsten daarvan zelfs 10 % van de kosten van de 
Vizsla Varia. 
 
DEZE GRAAG OP 2 PAGINA’S NAAST ELKAAR 
 
BALANS 2021 (LAATSTE KOLOM)     
     
ACTIVA 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021  
ABN betaalrekening 162 819 74  
ABN spaarrekening 33.000 32.750 40.000  
Nog te ontvangen bedragen 11 0 0  
TOTAAL 33.173 33.569 40.074  
     
PASSIVA 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021  
Eigen vermogen 24.343 24.819 29.854  
Voorziening jubileum 8.220 8.220 9.220  
Voorziening rasexamen 0 500 1.000  
Vooruit ontvangen bedragen 110 30 0  
Nog te betalen bedragen 500 0 0  
TOTAAL 33.173 33.569 40.074  
     
RESULTATENREKENING 2021 (DERDE KOLOM)     
BEGROTING 2022 (LAATSTE KOLOM)     
 Jaarrekening Begroting Werkelijk Begroting 
LASTEN 2020 2021 2021 2022 
Materiaalbeheer/opslag 0 100 0 1000 
Contributies en abonnementen 1.686 1.800 1.708 1.800 
Onvoorzien  500 1246 500 
Vergaderlocatiekosten 886 1.000 658 750 
Reis- en verblijfkosten 1.137 1.400 345 500 
Representatie- en relatiekosten uitgesplitst     
Representatie 223 250 100 100 
Trouwe leden 421 750 357 500 
Puppypakket 754 750 723 750 
Relatiegeschenk 445 250 47 100 
Vrijwilligers 812 500 192 500 
Bankkosten en ontvangen rente 257 300 270 300 
Fok adviezen en rasexamen 696 700 661 700 
Kantoorbenodigdheden 178 200 46 200 
Porto kosten 1.072 500 494 600 
Webbeheer 1.210 1.000 1.286 1.000 
Drukwerk 5.743 7.000 7.517 8.000 



Administratiekosten 235 250 173 250 
Verzekeringen 1.470 1.400 1.384 1.400 
Nagekomen voorgaande jaren 1.744 500 0 250 
Veldwerk 3.168 3.500 2.697 3.500 
Jacht Basis Test 0 1.600 1.792 1.600 
Apporteerwerk en zweetwerk 432 1.000 2.495 1.000 
Workingtest  1.000 0 500 
Vizsladag 0 0 0 2.000 
Kampioensclubmatch 214 2.200 2.708 2.500 
Europacup 0 1.000 840 1.000 
Jubileum (reservering) 0 1.000 1.600 1.000 
TOTAAL 22.782 30.450 29.339 32.300 

     
 Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting 
BATEN 2020 2021 2021 2022 
Contributies 17.748 21.500 22.227 22.500 
Veldwerk 3.302 3.800 3.260 3.800 
Jacht Basis Test 0 1.500 1.915 2.000 
Apporteerwerk en zweetwerk 745 2.000 3.162 1.500 
Vizsladag 0 0 0 1.500 
Kampioensclubmatch 105 2.400 3.070 2.750 
Advertentie inkomsten 686 750 740 750 
Workingtest 671 1.500 0 500 
TOTAAL 23.257 33.450 34.374 35.300 

 -22.782 -30.450 -29.339 -32.300 
RESULTAAT 475 3.000 5.035 3.000 
Bijdrage uit eigen vermogen     
RESULTAAT 475    

 
Toelichting 
 
Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 5035,=. 
Ondanks het feit dat slechts een deel van de activiteiten doorgang kon vinden en er toch wat 
onverwachte kosten waren, is dit een welkome 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 
2021. De bezittingen op de ABN-AMRO betaal- en spaarrekening bedragen afgerond € 
40.074,=, waar tegenover een vermogen staat van eveneens € 40.074,= bestaande uit: 
Eigen vermogen € 29854,= 
Voorziening jubileum € 9220,= 



Voorziening rasexamen € 1000,= 
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 € 24.819,= naar 
€ 29.854,= 
De voorziening jubileum is  gevormd voor het 50 jarig jubileum, dat in 2025 hopelijk zal 
worden gevierd. Alle kosten verband houdend met het jubileum zullen rechtstreeks ten laste 
van deze voorziening gebracht worden.  
De voorziening rasexamen is gevormd voor een eventueel te organiseren rasexamen in de 
toekomst. 
 
Resultatenrekening 
 
De resultatenrekening vermeldt de lasten en baten die in 2021 gerealiseerd zijn, alsmede 
het resultaat daarvan. Het resultaat bedraagt € 5035,=. 
De resultatenrekening laat gedetailleerd de verschillen zien tussen de begroting 2021 en de 
werkelijk gerealiseerde baten en lasten 2021, welke verschillen opgeteld tot het resultaat 
leiden. 
 
Enige toelichting: 
 
➢ De post Materiaalbeheer/opslag is opgevoerd voor 2022 aangezien er materialen voor de 
activiteiten moeten worden aangeschaft ter vervanging/aanvulling en er een opslagruimte 
moet worden gehuurd voor o.a. de aanhanger van de vereniging. 
➢ De post Onvoorzien laat een overschrijding van 150 % zien. Dit wordt veroorzaakt door de 
advocaat- en notariskosten die gemaakt zijn door de noodzakelijke aanpassingen van de 
Statuten en het huishoudelijk reglement in het kader van de Wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen (WBTR). 
➢De Representatie- en relatiekosten lieten in 2021 een lagere uitkomst zien dan verwacht 
en zijn voor 2022 aangepast. 
➢ De post Webbeheer laat nog een overschrijding zien van 28 %, maar deze wordt 
veroorzaakt door het feit dat we in het begin van het jaar een aantal enquetes hebben 
gehouden.  
➢ De post Drukwerk laat een overschrijding zien van 8 %. Deze wordt veroorzaakt door de 
aanzienlijke toename van het aantal leden en de daarbij behorende verzending van de Vizsla 
Varia. Voor 2022 is de begroting hierop aangepast. 
➢ De post KCM laat in 2021 een kostenpost zien van € 2708,= tegenover de inkomsten van € 
3070,=,. De gehouden fokgeschiktheidskeuringen zijn hieronder geboekt. 
➢ De post Jubileum laat een overschrijding zien van € 600,= aangezien er reeds presentjes waren 
besteld en gemaakt voor het 45 jarig Jubileum. Die kunnen we bewaren voor 2025 of eerder 
verstrekken.  
 
Al met al een jaar waarbij we uitkomen op een aanmerkelijk positief resultaat van € 5035,=. 
 
Begroting 2022 en contributievoorstel 
 
De begroting voor 2022  is in vergelijking met voorgaande jaren opgesteld qua schatting van 
de lasten en baten. Ook hebben we zoveel mogelijk alle verwachte posten in de begroting 



opgenomen. Naast het feit dat we een bedrag van € 1000,= reserveren voor het 50 jarig 
jubileum, reserveren we ook opnieuw een bedrag van € 500,= voor een toekomstig 
rasexamen. 
Als we kijken naar de verwachte uitkomst van de begroting 2022 met een positief resultaat 
van € 3000,= is het niet noodzakelijk om de contributie vanaf 2023 te verhogen en kan deze 
gehandhaafd blijven op € 30,= voor een lid en op € 12,= voor een gezinslid. 
 
Namens het bestuur, 
 
Albert Boevé, penningmeester 
 
Ten slotte 
 
2021 was een onrustig jaar. Een hoop activiteiten gingen niet door of in een andere vorm. 
Bestuurlijk zijn er de nodige wijzigingen geweest en hebben we nog steeds te maken met 
een onderbezetting in de diverse werkgroepen/commissies. 
 
De vereniging is flink gegroeid in 2021. We hopen dat er onder de (nieuwe) leden mensen 
zijn die zich geroepen voelen om een steentje bij te dragen aan de geplande activiteiten en 
de uitvoering van het beleid.  
 
Zonder de vrijwillige inzet van een aantal mensen kan een vereniging nu eenmaal niet 
draaien. Helaas komt het werk nu nog teveel op een te klein groepje neer. Een en ander 
houdt gewoonweg in dat sommige zaken vertraagd of helemaal  
niet van de grond komen. Dat moet anders kunnen. 
 
Het bestuur 
 


