
 

Conceptnotulen Algemene Leden Vergadering d.d. 22 februari 2020 te Nieuwegein, 

Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla”  

 

 

Notulen Algemene Leden Vergadering   

Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla” 

 

Datum:    Zaterdag 22 februari 2020  

Aanvang:   16.45 uur 

Locatie:   ‘t Veerhuis, Nijemonde 4, Nieuwegein,  

Aanwezige bestuursleden: Peggy van den Crommenacker (voorzitter), Joke Nijhuis (secretaris) en      

René van Bokhoven (penningmeester). 

Afwezige bestuursleden: Brigitte van Erkelens en Monique van Rozendaal. 

 

 

 

1. Opening  

Na een korte pauze van 5 minuten, opent de voorzitter Peggy van den Crommenacker om 

16.45 uur de vergadering. 

 

Alle aanwezigen hebben de presentielijst getekend. Er zijn 43 stemgerechtigde leden 

aanwezig.  

 

Afgemeld zijn: Peter Kremer, Erika Elsjan, Cees Beersen, Carlo  en Dolinda Opheij, Roy 

Kroeze, Eric Ouwenheel, Ed en Leni Booter, Ingrid en Leon Barnhoorn, Jaap den Dulk, 

Maja van Oijen en Irene Davidse. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen  

Er is een mail binnen gekomen van mw. Y. Hoorman. Het bestuur heeft de vragen en de 

antwoorden ter vergadering ter inzage gelegd.  

 

Peggy meldt dat er op korte termijn een vrijwilligersbijeenkomst wordt georganiseerd. In 

navolging van vorig jaar zal het weer een combinatie worden van een inhoudelijke agenda 

en een gezellig samen zijn. Het bestuur wordt gevraagd om zo snel mogelijk de datum 

bekend te maken, omdat de agenda’s voor de korte termijn al behoorlijk vol zijn.  

 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 11 mei 2019. 

De kascomissie heeft onderstaande aanvullende tekst aangeleverd m.b.t. de begroting 

2019. 

 

De begroting voor het jaar 2019 is sluitend gepresenteerd, maar de commissie verwacht 

dat zich enkele overschrijdingen zullen voordoen op de posten kleine aanschaffingen, 

fokadviezen en ras-examen, apporteer en zweetwerk, Europacup en Jeugd Basis Test die 

mogelijk zullen leiden tot een tekort over 2019 van bijna € 4.000,=. 

De commissie verzoekt het bestuur hieraan aandacht te schenken. 

 

Met deze aanvulling zijn de notulen vastgesteld, met dank aan Joke Nijhuis voor de 

verslaglegging, en kunnen ze gepubliceerd worden.  
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4. Bestuursverslag 2019  

Het bestuursverslag 2019 is gepubliceerd in de Varia en op de website. Peggy, Joke en 

René geven een mondelinge toelichting. De volgende vragen en opmerkingen zijn gesteld 

c.q. gemaakt: 

 
• Ledenadministratie: Huub merkt op dat het staatje van de mutaties van het aantal 

leden niet het complete beeld geven. Omdat de meeste leden opzeggen per 1 januari, 

zou het verloop inzichtelijker zijn door zowel een kolom per 31-12 als per 1-1 te 

vermelden. Dit zal met het volgende bestuursverslag worden aangepast. 

• Trouwe leden beleid: Gevraagd wordt waarom er een attentie wordt gegeven bij 12,5 

jaar en 50 jaar lidmaatschap, maar niet bij 25 jaar. Het trouwe ledenbeleid wordt 

aangepast, 25 jaar wordt toegevoegd. 

• Beleidslijn aandacht voor top- en breedtesport: Opgemerkt wordt dat er nog te weinig 

aandacht wordt besteed op fb, de website en de Varia over niet jacht-gerelateerde 

prestaties zoals b.v. agility, canicross, e.d. Het bestuur is van mening dat er juist de 

afgelopen periode meer aandacht is besteed aan ook niet-jachtgerelateerde 

prestaties, maar dat zij afhankelijk is van wat er wordt aangeleverd. Bij deze een 

oproep aan een ieder om bijzondere presaties, jacht of niet-jacht gerelateerd te 

melden. 

• Zichtbaarheid van de vereniging op social media: Er wordt een oproep gedaan aan 

een ieder om meer berichten te plaatsen op de fb-pagina van de Vizsla Vereniging en 

de berichten ook meer te delen zodat fb de berichten boven aanzet. Daarbij ook 

aandacht voor de website, omdat niet alle leden gebruik maken van fb. 

• KCM: Op de KCM is een hond ten onrechte ingeschreven in de 

gebruikshondenklasse. De RvB is hiervan op de hoogte gesteld. De eigenaar heeft 

echter op zijn website staan dat de desbetreffende hond de werkhondenklasse heeft 

gewonnen. De eigenaar zal worden verzocht de website aan te passen Ten alle tijden 

zijn de witte kaarten die naar de RvB worden opgestuurd leidend. Aan meldingen op 

websites kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Bij deze is het bestuursverslag 2019 vastgesteld. 

 

5. Verslag kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Joep van den Bosch en John van Essen, hebben de 

administratie gecontroleerd en met de complimenten aan René voor de nauwkeurige 

administratie akkoord verklaard. Bij deze wordt de penningmeester decharge 

verleend. De kascommissie adviseert het bestuur om een voorziening te treffen voor 

toekomstige rasexamens. Deze voorziening zal m.i.v. jaarrekening 2020 worden 

opgenomen.  

Joep van den Bosch en John van Essen zijn bereid om ook voor 2020 de kascontrole 

te doen. 
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6. Begroting 2020 

René geeft een toelichting op de begroting. De begroting 2020 sluit met een tekort van 

€ 1.400,-  

Opgemerkt wordt dat de vergaderkosten een behoorlijke kostenpost is. Dit is deels te 

wijten aan de grote geografische verspreiding van de bestuursleden. Gesuggereerd 

wordt om vaker dan 2 keer per jaar te skypen of te vergaderen bij van der Valk waar 

het naar men zegt kostenloos is. Het bestuur zal verder ook goed kijken of alle reis- en 

represenatiekosten wel op de juiste kostendragers terecht komen (bv KCM, JBT, 

Fokkerij en een gezondheid, verschillende proeven, enz,)  

 

Ook vraagt men zich af waarom de kostenpost voor webbeheer is gestegen. Deze 

kostenpost bestaat uit het hosten van de website, de kosten van de webmaster en 

incidentele kosten voor het doorontwikkelingen van de website. 

 

7. Vaststellen contributie voor 2021 

Het bestuur stelt voor om met ingang van 1 januari 2021 de contributie te verhogen 

van € 27,50 naar € 30,- en voor gezinsleden van € 11,- naar € 12,-. De reden is dat de 

contributie al jarenlang niet meer is gecorrigeerd met de inflatie, en dat we hoewel we 

nu nog financieel gezond zijn, interen op ons vermogen. Deze verhoging leidt tot een 

verhoging van de baten met € 1.500,-  

 

Gevraagd wordt of wij weten wat voor onze vereniging een gezond 

weerstandsvermogen (verhouding eigen vermogen versus jaaromzet) is. Dat hebben 

we (nog) niet in beeld.  

 

Verder vraagt men zich af waarom de contributieverhoging al niet in kan gaan per 1 

januari 2020, aangezien de begroting 2020 met een tekort sluit. Dit is niet mogelijk 

omdat de contributie voor 2020 al is geint 

 

De 43 aanwezige leden stemmen unaniem in met de contributieverhoging.  

 

8. Bestuursledenverkeizing  

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Monique van Rozendaal, Brigitte van Erkelen en 

René van Bokhoven. Het bestuur heeft de volgende bestuursleden voorgedragen: 

Nanna Boe-Pallesen, Albert Boevé, André Piters en Hans Vogelzang. Er zijn 43 

stemmen uitgebracht.  

Nanna Boe-Pallesen is gekozen met 36 stemmen voor en 7 tegen  

Hans Vogelzang is gekozen met 37 stemmen voor en 6 tegen 

André Piters is gekozen met 40 stemmen voor en 3 tegen 

Albert Boevé is gekozen met 41 stemmen voor en 2 tegen.  

 

De nieuwe bestuurleden worden gefeliciteerd met hun benoeming en nemen plaats 

achter de bestuurstafel. 
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9. Voorstel Langhaartest in VFR 

Het bestuur stelt voor de volgende tekst als 4.2.3 toe te voegen aan VFR:  

4.2.3 Langharigheid: Hoewel langharigheid geen directe gezondheidsproblemen 

oplevert voor de individuele hond is het wel een ongewenste afwijking, die voorkomen 

dient te worden. Het is daarom verplicht dat minimal 1 van de ouderdieren getest is op 

de aanwezigheid van het langhaargen en vrij is verklaard, of dat van de teef of reu de 

beide ouderdieren zijn gestest en vrij verklaard.  

 

Opgemerkt wordt dat “langharigheid” vervangen dient te worden door “langharige 

vachtvarieteit” 

 

Peggy vraagt bij handopsteking te stemmen wie tegen dit voorstel is. 4 van 43 

aanwezige leden zijn tegen. Daarmee is het voorstel aangenomen, met de 

voorgestelde aanpassing “langharige vachtvarieteit”. 

 

10. Uitreiking Jaarprijzen 2019 

De jaarprijzen zijn met ingang van 2018 geen wisselprijzen meer.  

Alle inzendingen zijn gecontroleerd. Daar waar inzendingen onjuist en/of onvolledig 

waren is contact opgenomen met de inzender. De inzendingen zijn vervolgens door 

René en Joke onafhankelijk van elkaar verwerkt en wederzijds gecontroleerd. 

Eventuele verschillen zijn besproken en aangepast daar waar nodig. Het reglement 

kan op onderdelen helderder of verbeterd worden. In het document met de 

berekeningen en plaatsing van alle inzendingen staan tevens aanbevelingen voor 

verbeteringen.  

De nummers 1 t/m 3 per categorie zijn per mail op de hoogte gebracht over hun 

nominatie en uitgenodigd voor de prijsuitreiking,  

 

Peggy feliciteert de aanwezige winnaars Tom en Sylvia Kiewiet (beste allround 

korthaar), Lies van Essen (mooiste draadhaar en mooiste korthaar, Erna Gunderson 

namens Roy Kroeze (beste draadhaar na het schot) en Joke Nijhuis (beste allround 

jeugdhond korthaar) en overhandigt hen de prijzen.  

 

Voorgesteld wordt om de prijswinnaars te vragen demonstraties te geven op de 

Vizsladag. De prijswinnaars krijgen hier een uitnodiging voor.  

 

Het document met de resultaten van de jaarprijzen is de dag na de ALV ter informatie 

op de website geplaatst. 
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11. Rondvraag 

Gevraagd wordt wat de vereniging gaat doen met de nieuwe toelatingseisen voor de 

veldwerkwedstrijden. Met de nieuwe regels lopen we het risico dat op de door ons 

georganiseerde wedstrijden Vizsla’s uitgesloten worden. Het bestuur kan deze vraag 

op dit moment niet beantwoorden, maar komt er op terug.  

 

Een van de leden merkt op dat buitenlandse Vizsla’s niet in aanmerkingen zouden 

mogen komen voor de jaarprijs, omdat een jaarprijs alleen toegekend kan worden aan 

honden die ingeschreven zijn in het NHSB. Als tegenargument wordt genoemd dat 

Nederlandse Vizsla’s ook in aanmerking komen voor bv Duitse jaarprijzen. Dit punt 

komt terug bij de evaluatie van het reglement van de jaarprijzen. 

 

Opgemerkt wordt dat er in het algemeen te weinig aandacht is voor de praktijkjacht. 

Een groot deel van de aanwezigen herkent dit niet omdat ze zelf met hun Vizsla jagen. 

Bij deze wel een oproep aan de jagende leden om af en toe een artikel in te sturen 

voor de Varia over de praktijkjacht. En verder aan de jagers te vragen om af ten toe 

ook een niet-jagend lid uit te nodigen om mee te gaan op de jacht.  

 

Er wordt opgemerkt dat met het afschaffen van een gesloten deel op de website voor 

leden, we niet meer voldoen aan de AVG-richtlijnen omdat de notulen door iedereen 

(ook niet-leden) te lezen zijn. Het bestuur is zich daar van bewust en vermeld met 

ingang van januari 2019 alleen de namen van bestuursleden en werkgroepleden in de 

bestuursverslagen. Deze werkwijze is getoets door een jurist en voldoet aan de AVG-

richtlijnen. Als voorbeeld, bij een binnengekomen klacht zal men in het 

bestuursverslag lezen: “er is een klacht binnengekomen over een fokker inzake…. (en 

dan de inhoud van de klacht). Het bestuur bespreekt de klacht tijdens de 

bestuursvergadering om het beleid te toetsen en/of aan te passen en eventuele 

maatregelen te nemen, maar niet voor “naming en shaming”.  

 

12. Sluiting 

Peggy sluit de vergadering om 18.35 uur 
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