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Notulen vergadering bestuur Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla”  

Datum  : 25 april  2019 

Aanvang : 19.30 uur 

Locatie  : Skype 

Aanwezig : Peggy van den Crommenacker (voorzitter}, Joke Nijhuis (secretaris, notulen), Monique  

  Roozendaal, Yvette Hoorman en Brigitte van Erkelens 

Afwezig  : René van Bokhoven (penningmeester)  

  

 

1. Opening/welkom 
Rene heeft zich afgemeld. Na wat kleine opstartperikelen, hebben we contact via Skype en 
opent Peggy de vergadering.  Even later haakt ook Brigitte vanuit haar auto (handsfree) aan. 
 

2. Ter vaststelling: 
2.1. Agenda 

Agenda is vastgesteld met als aanvulling het trouwe ledenbeleid, de jaarprijzen en het 
verzoek van Michael Palessen voor publicatie Deense fokeisen.  

2.2. Notulen d.d. 14 maart 2019 
T.a.v. punt 3.1.: email moet zijn apporteerwerk@magyar-vizsla.nl i.p.v. 
apporteer@magyar-vizsla.nl  

 Verslag is hiermee vastgesteld en kan worden gepubliceerd. Actie Joke en Yvette 
 

3. Ter informatie 
3.1. Actielijst d.d. 14 maart 2019 

Actielijst is doorgenomen en geactualiseerd. Actie Joke 
 

4. Ingekomen stukken 
4.1. Vergaderstukken AV RvB d.d. 22 juni 2019 

Peggy is verhinderd. Yvette en Joke gaan na of zij naar de vergadering kunnen. 
Afstemming via de app. Actie Joke en Yvette 
Twee belangrijke thema’s staan op de vergadering, benoeming nieuwe 3 bestuursleden 
en een voorstel tot aanvulling op de stambomen (voldoet aan de fokeisen, voldoet niet 
aan de fokeisen) 

4.2. Mail RvB inzake registratie normenmatrix VerenigingsFokReglement (VFR) 
Peggy stelt een conceptreactie op naar de RvB en mailt die nog een keer rond voor 
definitieve beantwoording. Actie: Peggy 

4.3. Het Trouwe Leden beleid komt in het ALV aan de orde bij de behandeling van het 
bestuursverslag. Actie Joke 
Voor de uitvoering van het beleid in 2019 stemmen Joke en Peggy af. Stukken staan in 
Dropbox onder “trouwe leden”. In 2019 zullen de leden waarvan geen aanmelddatum 
bekend is een kaart ontvangen met het verzoek deze aan ons door te geven. Dit zal wel 
eenmalige een hoge kostenpost zijn in 2019. Actie Peggy en Joke 
Peggy Cees Beersen en Max Verhoeven antwoorden. Actie Peggy 
 

5. Mededelingen 
5.1. Bestuurszaken algemeen:  

mailto:apporteerwerk@magyar-vizsla.nl
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5.1.1. Unaniem vinden we het erg jammer dat Rene te kennen heft gegeven te willen 
stoppen als bestuurslid en als penningmeester. Afgesproken is dat er via de 
diverse kanalen (website, FB en Nieuwsbrief) een oproep wordt gedaan voor een 
nieuwe penningmeester. De tekst die Rene heeft aangeleverd kan daar prima 
voor worden gebruikt.  

5.1.2. Gelijktijdig wordt ook een oproep geplaatst voor een bestuurslid commissie 
apporteer- en zweetwerk. Actie: Peggy en Yvette 

5.1.3. Jaarprijzen; Rene heft aan de hand van de opgaven de jaarprijzen berekend. 
Monique stemt af met Rene om het te checken, en Monique zorgt ook voor de 
oorkondes en de bekers met gravures. Actie Monique 

5.1.4. Opschoonactie Dropbox; er staat een bestandje in Dropbox waarin iedereen zijn 
verzoek tot opschonen (verplaatsen naar de Cloud) kenbaar kan maken.  

5.1.5. Statutair kan er alleen een bankpasje op naam van de penningmeester en de 
voorzitter gesteld worden. Er wordt een 2e bankpasje aangemaakt voor Peggy. 
Actie Rene 

5.2. Commissie fokkerij en gezondheid: Peggy 
We zijn blij met de versterking van de commissie fokkerij en gezondheid door dierenarts 
Lucia Bakker 
5.2.1. Foktoetsing  
5.2.2. Fokkersbijeenkomst 

Joke zal een toelichting geven over de Jongehondendag. Uitgangspunt van het 
bestuur is dat nestkeuringen gekoppeld moeten zijn aan werkprestaties, dus niet 
alleen exterieur ingestoken. Als voorbeeld zou de opzet van de Grote 
Munsterlanders gebruikt kunnen worden, en b.v. koppeling aan de JBT.  Actie 
Joke 

5.2.3. Pupfolder 
Afgesproken is dat de proefdruk naar iedereen wordt rondgemaild. Yvette heeft 
nog wel een paar verbetervoorstellen, bv het gebruik van onze huisstijl, geen 
gebruik van hoofdletters, formaat van de foto’s, en het op ieder pagina 
vermelden van de ontwerper. Overige feedback en coördinatie loopt via Yvette. 
Yvette koppelt terug naar Sally. Er is niet veel tijd meer, want de folder moet op 
11 mei beschikbaar zijn. De druktijd is 2 dagen. Actie Allen en Yvette 

5.2.4. JBT 
5.3. Commissie Veldwerk: Monique 

5.3.1. Wedstrijden  
Voorjaarswedstrijden zijn naar tevredenheid verlopen, met mooie resultaten 
voor de Vizsla ’s 

5.3.2. Trainingen/workshops 
5.3.3. JWR 
5.3.4. Europacup 

Lies van Essen heeft zich aangemeld, en naar verwachting volgen er nog minstens 
2 aanmeldingen. Actie Yvette 

5.4. Commissie Apporteer en Zweetwerk: vacant 
5.4.1. WT 
5.4.2. SJP  
5.4.3. MAP 
5.4.4. Trainingen 
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Trainingsdag d.d. 29 juni kan gepubliceerd worden. Actie Yvette 
5.4.5. Zweetwerk 

Linda Weijnans kan via Monique de inloggegevens krijgen van Orweja. Actie 
Linda en Monique 

5.5. Commissie Exterieur: Joke  
5.5.1. Rasexamen 

1e theorieavond vindt plaats op 24 mei. Peggy zal namens het bestuur een 
welkomswoordje doen. Actie Peggy 

5.5.2. KCM 
5.5.3. Lezing Marianne Gyárfás   

Agenderen, inclusief begroting voor volgende vergadering d.d. 27 juli 2019. Actie 
Joke 

5.6. Commissie Evenementen: Brigitte 
5.6.1. Vizsla-dag 

De invulling van het programma is geregeld. Joke zal een oproepje doen bij de 
examenkandidaten voor ringwerk. Actie Joke. Brigitte zal ook zorgen voor de 
programmaboekjes. Het voorbeeld van vorig jaar kan gebruikt worden, en het 
printen kan via een printshop. Actie Brigitte.  

5.6.2. Wandelingen 
5.7. Commissie Redactie: Yvette 

5.7.1. Varia 
Deadline volgende Varia is 15 juli.  

5.7.2. Website 
5.7.3. Nieuwsbrief 

Nieuwsbrief kan opgesteld en verzonden worden. Onderwerpen zijn ALV, 
Fokkersoverleg, Vizsla-dag, vacatures penningmeester en bestuurslid apporteer- 
en zweetwerk. Actie Yvette 

 
6. Ter bespreking 

6.1. Binnengekomen is een verzoek van Michael Palessen om de Deense proeven en fokeisen 
op de website te publiceren. Inhoudelijk zijn we niet op de hoogte van de Deense 
fokeisen en het niveau van hun proeven. We vragen aanvullende informatie via een 
Deense kennis van Joke. Actie Joke 
 

7. Rondvraag: 
7.1. Communicatie: Joke is van mening dat mailers, ongeacht wie, een antwoord moeten 

krijgen op hun mail, los van of er een inhoudelijke reactie gegeven kan worden.   
Ook ten aanzien van wie wel en niet een podium kunnen krijgen in de Varia is het soms 
zoeken. Uitgangspunt is inzake fok-gerelateerde onderwerpen (werk en show) fokkers 
die het fokkersconvenant hebben ondertekend vermeld kunnen worden in de Varia. 
Voor niet-fok gerelateerde onderwerpen geldt deze voorwaarde niet.  

7.2. Na het terugtreden als bestuurslid heeft Michel de Vries nu ook zijn lidmaatschap 
opgezegd. De reden is onbekend, het is helaas niet gelukt om telefonisch contact met 
hem te krijgen.  
 

8. Volgende vergadering 
8.1. De volgende vergadering is op 27 juli, en wordt weer een skype-vergadering. 


