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1. Opening/welkom 

Peggy opent om 18.58 de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder 
Peter Verlouw als kandidaat bestuurslid fokkerij en gezondheid. Nanna is helaas weer 
verhinderd. 
 

2. Ter vaststelling: 
2.1. Agenda is vastgesteld 

2.2. Notulen d.d. 14 september 2020.  
Toegevoegd moet worden:  
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.  Zie verder 4.7 en 6.1. Hiermee zijn de notulen goedgekeurd, en kunnen 
ze op de website geplaatst worden.  
 

3. Ter informatie 

3.1. Peggy deelt mee dat Ine Haarman haar taken per direct heeft moeten neerleggen 
vanwege haar gezondheid. We sturen Ine een bos bloemen en wensen haar heel veel 
sterkte toe.  

3.2. Actielijst d.d. 14-9-2020 wordt aangepast.  
N.a.v. 1: Het delen van trainingsmogelijkheden blijft lasting. Niet iedereen wil zijn eigen 
trainingsmogelijkheden delen met anderen. We spreken af dat als we berichten op fb 
tegenkomen, dat we die dan delen op de fb pagina van de vereniging.  
N.a.v. 2: Nanna heeft nog steeds geen contact opgenomen met Linda. Dit wordt zo 
langzamerhand genant. Albert haakt hier op in en is van mening dat het bestuur pro-
actiever kan reageren op de mails, met name als het om besluiten gaat. 
Bestuursbesluiten zijn altijd collegiaal. 
N.a.v. 3: Het plaatsen van de apporteer- en veldwerkwedstrijden zijn nog steeds niet op 
de website geplaatst. Dit is in de laatste ALV wel toegezegd.  
 

 

4. Ingekomen stukken 

4.1. Ingekomen  mails RvB, zie dropbox.  
4.2. Ingekomen mail inzake gedrag fokkers mbt fokken met witte borst vlek en inzet 

dekreu bij vererving epilepsie. Afgesproken is dat we de dekreu-eigenaar vragen om 
een schriftelijke toelichting, en dat we eigenaar van de hond met epilpesie vragen om 
het patientendossier waaruit blijk dat het om primaire epilepsie gaat.  

4.3. Ingekomen mail n.a.v. schorsing (zie brief d.d. 8 oktober 2020) 
We besluiten de sanctie niet te wijzigen. De fokker wordt hiervan in Kennis gesteld.  

 
5. Bestuurszaken algemeen:  
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5.1. Fokkersoverleg d.d. 21 november 2020 
Vanwege de toenemende Corona-besmettingen besluiten we om het fokkersoverleg te 
annuleren. De vergaderzaal moet geannuleerd worden. Er moet een bericht op de 
website en fb komen en de mensen die zich hebben aangemeld moeten een bericht 
krijgen. Als alternatief plaatsen we een bericht in de Varia, en polsen we de mening van 
de leden middels een enquete. M.b.t. de conceptvoorstellen van de RvB over epilepsie, 
look-a-like en DNA-registratie kan tot uiterlijk 21 november gereageerd worden.  

5.2. ALV Raad van Beheer d.d. 28 november a.s. 
Mocht de vergadering doorgaan, dan is Hans is beschikbaar en zal namens de Vizsla-
vereniging aanwezig zijn.  

5.3. ALV d.d. 20-02-2021 
Geen opmerkingen 

5.4. Vacatures 
We stellen op de ALV Peter Verlouw voor als nieuw bestuurslid. Zijn portefeuille zal 
fokkerij en gezondheid worden. M.b.t. de vacature Voorzitter, zie 12.3. 

5.5. Financiele stand van zaken 
Albert wijst er op dat alle declaraties uiterlijk 1 december ingediend moeten worden. Hij 
zal de werkgroepen hierover informeren.  
 

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

Een fokker die voor de 2e keer fokt zonder dat de combinatie vooraf is getoets door 
foktoetsing krijgt een sanctie opgelegd voor 5 jaar. De fokker wordt hier schriftelijk 
van in Kennis gesteld.  

6.2. Melding en registratie gezondheidsproblemen, Zoo-easy? 
De behoefte aan registratie van gezondheidsproblemen neemt toe. Peter heeft dit 
nog niet kunnen afstemmen met de werkgroep foktoetsing. 
 

7. Commissie Veldwerk: Hans 
7.1. Jaarprijs best presterende hond veldwerk 

Omdat er vanwege Corona in 2020 weinig veldwerkwedstrijden hebben 
plaatsgevonden, wordt er dit jaar geen jaarprijs uitgereikt 

7.2. Afrekening BVT 
Albert geeft aan dat hij nog steeds geen afrekening, met name van de inkomsten, van 
de Vereniging van Duitse Staande Langhaar heeft ontvangen. We hadden al 
afgesproken dat voortaan voorafgaand aan een verenigingsactiviteit het bestuur 
goedkeuring moet geven aan de begroting.  

7.3. JWR  
Hans plant een overleg met de werkgroep veldwerk en koppelt terug.  
  

8. Commissie Apporteer- en Zweetwerk: Nanna 
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8.1. Zweetwerk proef-workshop Noord Nederland 
Geen nieuws.  
 

9. Commissie Exterieur: Joke  
9.1. 2e fokgeschikheidskeuring 

Doordat een aantal Vizsla’s hun kwalificaties in Maastricht hebben behaald, is er 
uiteindelijk aan aanvrager voor een fokgeschikheidskeuring overgebleven. Besloten is 
de geplande fokgeschikheidskeuring van 8 november te cancellen. Mochten er weer 
nieuwe aanmeldingen komen, dan wordt er opnieuw bekeken of er een nieuwe 
datum gepland kan worden.  

9.2. Jonge Honden Keuring op de jubileum Vizsladag 
Er komen nog steeds nieuwe aanmeldingen binnen. Mocht het nodig zijn een extra 
keurmeester in te zetten, dan pakt Joke dat op.  
 

10. Commissie Evenementen: André 
10.1. Wandelingen 

De eerstvolgende wandeling staat gepland op 4 januari a.s. in de omgeving van Breda. 
Het streven is om 4 wandelingen per jaar te organiseren, per windstreek 1.  

10.2. Attentie vrijwilligers 
Een gezellig samen zijn met een buffetje zit er helaas niet in, daarom sturen als 
alternatief een attentive als blijk van waarderen voor de inzet van de vrijwilligers. 
Albert doet een voorstel.  
 

11. Commissie Media: Albert 
11.1. Varia 

Iedereen wordt verzocht content aan te leveren. Deadline is 15 november.  
11.2. Website, stand van zaken registratie prestaties veldwerk en apporteer- en zweetwerk 

Zie actielijst 
11.3. Facebook 

Geen opmerkingen 
11.4. Sponsoring/stands 

Geen opmerkingen 
 

12. Ter bespreking 
12.1. Voorstel pupcode, zie bijlage 

Voorstel houdt in dat in de pupcode zijn opgenomen: het kalenderjaar, datum 
geboorte, een opvolgende letter en of het reu of teef betreft. Alleen pupcodes van 
het lopende jaar kunnen gebruikt worden. Voorstel is akkoord en kan worden 
ingevoerd.  

12.2. Voorstel lidmaatschap, zie bijlage 
Men kan alleen lid worden mits men akkoord is met automatische incasso. Het 
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formulier en de tekst op de website dient aangepast te worden.  
12.3. Profielschets Voorzitter, zie bijlage 

Profielschets is akkoord, en het bericht kan geplaatst worden op de website en fb. We 
zoeken eerst naar een voorzitter binnen onze eigen vereniging, maar een voorzitter 
buiten de vereniging sluiten we niet uit. Eventueel kunnen we ook een oproep 
plaatsen bij de Raad van Beheer.  

12.4. Voorstel vereenvouding jaarprijzen, zie bijlage 
We schuiven dit door naar de volgende vergadering 

12.5. Promotiemateriaal  
Vooraf verschillende offertes heeft geen zin. Als het zich concreet voordoet, bv bij een 
groot evenement, dan kunnen er alsnog offertes opgevraagd worden.  

12.6. Attentie trouwe leden  
Geen opmerkingen 
 

13. Rondvraag 

• Albert verzoekt Peggy om contact op te nemen met Nanna vanwege haar structurele 
afwezigheid bij de bestuursvergaderingen, en het slecht reageren op de mails.  

• Hans wil graag aangemeld worden bij Orweja als bestuurslid.  

• We hebben nog geen schriftelijke reactie gehad van een fokker n.a.v. een aantal 
klachten. We sturen de fokker een herinnering om alsnog te reageren.  

 
 

14. Volgende vergadering 

Joke plant een nieuwe vergadering voor medio december.  
 

15. Sluiting 

Peggy sluit de vergadering om 22.00 uur. 
 

 

 
 


