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Notulen vergadering bestuur 
Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla”  
Datum  : 14 maart  2019 
Aanvang : 19.30 uur 
Locatie  : Renswoude  
Aanwezig : Peggy van den Crommenacker (voorzitter}, Joke Nijhuis (secretaris, notulen), Monique  

  Roozendaal, Yvette Hoorman en Brigitte van Erkelens 
Afwezig  : René van Bokhoven (penningmeester) en Michiel de Vries 
  
 

1. Opening/welkom 

Peggy opent de vergadering om 19.35 en heet iedereen welkom. Rene heeft zich afgemeld.  
 

2. Ter vaststelling: 
2.1. Agenda, vastgesteld 

2.2. Notulen d.d. 2 februari 2019 

Vastgesteld en kunnen gepubliceerd worden. Actie Joke en Yvette 

2.3. Notulen vrijwilligersbijeenkomst d.d. 16 februari 2019 

Vastgesteld, en agenderen voor volgende vergadering. Actie Joke 

2.4. Aftreedschema 

Monique is herkiesbaar. Peggy informeert bij Rene of hij ook herkiesbaar is. Actie Peggy 

2.5. Jaarrekening en bestuursverslag 2018 

Jaarrekening en bestuursverslag zijn vastgesteld en kunnen naar de redactie voor de 
Varia. Actie Peggy. De tabel met de BOB’s 2018 wordt niet opgenomen in het 
bestuursverslag maar apart gepubliceerd in de Varia. Joke levert tabel aan bij de redactie 
met korte inleiding. Actie Joke 

3. Ter informatie 

3.1. Actielijst, actielijst is geactualiseerd.  
Besloten is dat er voor het werk na het schot 2 aparte emailadressen worden 
aangemaakt :” apporteerwerk@magyar-vizsla.nl “en “zweetwerk@magyar-vizsla.nl ”. 
Actie Yvette 

4. Ingekomen stukken 

4.1. Mail Raad van Beheer inzake Basiscursus Fokken en Houden van Honden, zie ook link: 
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/basiscursus-fokken-en-
houden-van-honden-bfh/  
Stukje hierover publiceren in de Varia. Actie Joke 

4.2. Mail Raad van Beheer inzake deelname Dag van de Hond 2019 
Het beleid van de vereniging is geen promotie van de Vizsla op evenementen. Geen 
actie.  

4.3. Raadar/Raad van Beheer; European Open Agility Papendal 25-28 juli 2019 
Mogelijk dat zich een Vizsla kwalificeert voor de European Open. Joke krijgt tekst en 
foto’s aangeleverd en levert kopij aan voor een volgende Varia, eventueel met verslag 
van de European Open Agility. Actie Joke 

4.4. Mail Homan inzake publicatie dekreuen 
Verzoek aan de FIC om een voorstel uit te werken welke informatie op de website 
geplaats kan worden bij de dekreuen, convenanten en fokkers, en het te agenderen voor 
een volgende vergadering. Actie Peggy en Joke 
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5. Mededelingen 
5.1. Bestuurszaken algemeen:  

5.1.1. Terugtreden Michiel 
Besloten is om de vacature bestuurslid commissie apporteer- en zweetwerk wel 
weer in te vullen. Actie Peggy. 

5.1.2. Verzekeringen, zie bijlagen 
De indruk bestaat dat we een rechtsbijstandverzekering en een WA-verzekering 
hebben voor leden, maar geen WA-verzekering voor het bestuur. Voor het 
bestuur is een WA-verzekering wenselijk. Er wordt uitgezocht hoe andere 
verenigingen zijn verzekerd, en het onderwerp komt terug op de agenda. Actie 
Peggy en Joke 

5.1.3. Vrijwilligers 
Er is positief gereageerd op de vrijwilligersbijeenkomst.  
In dropbox staat een bestandje met vrijwilligers die zich hebben aangemeld. 
Toevoegingen zijn welkom. Actie Allen 

5.2. Commissie fokkerij en gezondheid: Peggy 
5.2.1. Foktoetsing 

Een in oktober ingediende fokaanvraag bleek niet volledig te zijn. Na wat heen- 
en weer gemail zijn uiteindelijk in februari de benodigde documenten 
aangeleverd. Peggy en/of Peter zal contact opnemen met de fokker. Actie 
Peggy/Peter 

5.2.2. Fokkersbijeenkomst 
Zie 6.3 

5.2.3. Pupfolder 
Ingediende offerte is akkoord. Wel vragen om EML bestand. En ook folders 
beschikbaar stellen op de Vizsla-dag. Actie Peggy.  

5.2.4. JBT 
5.3. Commissie Veldwerk: Monique 

5.3.1. Wedstrijden  
Monique merkt op dat het mooi zou zijn om voor 2020 ook een wedstrijd in de 
open klasse te organiseren. Actie Monique 

5.3.2. Trainingen/workshop 
De twee veldwerktrainingsdagen in Willemstad met Cor Woets als trainer waren 
zeer geslaagd. Het was mooie mix van onervaren en ervaren voorjagers en 
voorjagers met enige ervaring.  

5.3.3. JWR 
Op 29 maart a.s. vindt er een JWR-vergadering plaats. Belangrijkste agendapunt 
betreft de aanpassingen van de SJP-proeven. Opgemerkt wordt dat het 
verbeteringen zijn, maar dat aanpassingen lopende het jaar niet wenselijk zijn. Er 
zal ook nog input komen vanuit de commissie apporteer- en zweetwerk. Actie 
Monique en Herman. 

5.3.4. Europacup 
De data kunnen worden gepubliceerd op de website en fb. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden mits ze voldoen aan de criteria die in het reglement 
staan. Actie Yvette 

5.4. Commissie Apporteer- en Zweetwerk: 
5.4.1. WT 
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5.4.2. SJP,  
5.4.3. MAP 
5.4.4. Trainingen 
5.4.5. Zweetwerk 

Aanmelding bij Orweja kan via Monique. Actie Linda en Monique 
5.5. Commissie Exterieur: Joke  

5.5.1. Rasexamen 
5.5.2. KCM 

Joke overlegt met de keurmeesters zie de teven, en wie de reuen keurt. Tuus van 
Andrichem-Boogaert heeft de vorige keer de reuen gekeurd, dus het ligt voor de 
hand dat zij dit keer de teven keurt. Actie Joke 

5.5.3. Lezing Marianne Gyárfás   
De lezing staat gepland op 19 september. De werkgroep bestaande uit Janneke, 
Ruben en Joke houdt zich bezig met de organisatie 

5.6. Commissie Evenementen: Brigitte 
5.6.1. Vizsla-dag 

Zie onder. 
5.6.2. Wandelingen 

5.7. Commissie Media: Yvette 
5.7.1. Varia 

Deadline 15 maart, Monique heeft nog foto’s. Overige deadlines 15 juli en 15 
december. 

5.7.2. Website 
5.7.3. Nieuwsbrief 

Wordt verstuurd in april, met de aankondiging van de ALV en Fokkersbijeenkomst 
6. Ter bespreking 

6.1. Bestuur 
Terugkijkend op het 1e half jaar als bestuur in de nieuwe samenstelling concluderen we 
dat we veel hebben gerealiseerd. De communicatie zou wel beter kunnen; we hebben 
afgesproken om binnen een week te reageren, zowel via de mail als de app. Over een 
half jaar gaan we weer de balans opmaken.   

6.2. Vizsla-dag 
Brigitte heeft het draaiboek geactualiseerd en een actielijst gemaakt. Afgesproken is dat 
Brigitte het actielijstje en overige relevantie informatie (plattegrond) op dropbox plaatst. 
Veel is al vastgelegd. Voor het secretariaat wordt Nanna Boe gevraagd. Joke 
(ondersteuning bij keuren), Peggy en Monique zijn aanwezig. Verder een oproepje 
plaatsen op facebook voor demo’s en gebruik maken van de vrijwilligerslijst. Brigitte laat 
het weten als ze nog hulp nodig heeft. Brigitte zorgt voor een stukje (voorlopig 
programma) voor in de Varia en op de website, inclusief het inschrijfformulier. Actie 
Brigitte 

6.3. ALV, zie bijlage 
Locatie wordt Veerhuis in Nieuwegein. Alle benodigde documenten staan klaar in 
dropbox in het mapje ALV 2019. Actie Joke 

6.4. Fokkersoverleg, zie bijlage 
Aanwezig zijn in ieder geval Peggy, Monique en Joke 
Fokkersoverleg en ALV kunnen gepubliceerd worden in de Varia en nieuwsbrief en op de 
website en fb.  Actie Peggy 
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7. Rondvraag: 
7.1. ANBI status?   

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk
/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/wat_is_e
en_anbi 
Is de moeite waard om nader te onderzoeken. Peggy zal zich er ook in verdiepen. Komt 
terug op de volgende vergadering. Actie Joke, Peggy en Rene.  

8. Volgende vergadering 
Skype-vergadering op donderdag 25 april om 19.30 uur. Actie allen. 
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