Notulen van de Jaarvergadering van de Vechthoenderfokkersvereniging Nederland
op za. 24 sept. 2016 in het AKV clubgebouw, Sportpark Bokkeduinen 5 te Amersfoort
Voorzitter Hans Nijenbrink opent de clubvergadering om 10.15 uur. Hij verwelkomt alle
aanwezigen uit binnen- en buitenland en ons laatste nieuwe lid Henk van Dijk uit Hengelo.
Hij bedankt alle medebestuurders en de leden voor het vele werk verzet in het afgelopen jaar.
De opkomst voor deze Clubdag bestaat uit 38 leden.
Hans meldt de verhindering van enkele afwezige leden (8) en (ex-)bestuursleden.
De notulen van 26-09-‘15 worden onder dankzegging aan de notulist vastgesteld.
Het jaaroverzicht 2015-2016 wordt onveranderd aangenomen, onder dankzegging .
Het jaaroverzicht en financieel verslag van 2014-2015 worden door de vergadering ongewijzigd
goedgekeurd. De aanwezigen zijn tevreden over het positief saldo van€ 8.606,11 en de overige
baten. Er is geen noodzaak de contributie te verhogen en er zijn weinig wanbetalers.
We vragen de leden weer zelf de contributie automatisch over te laten boeken.
Er is nog steeds een batig saldo.
Adrie Brouwers verleent als kascontrolecommissie décharge aan de interim penningmeester
Gerrit Wunderink.. Hij complimenteert hem met de nette staat van de boekhouding. Het advies
de liggende gelden te besteden voor investeringen in bijzondere ereprijzen is inmiddels gelukt.
Voor ons 60 jarige jubileum in 2020 zou een jubileumshow gehouden kunnen worden bij de
Optimum Avium ? Hans bedankt Adrie voor de uitnodiging en neemt het voorstel mee naar het
bestuur. Ron Koopmans blijft in de kascontrole commissie. Adrie Brouwers gaat uit de kascontrolecommissie en wordt bedankt voor zijn herhaalde inspanningen. Joris Wunderink geeft
zich op evenals Martijn Brouwers en zij zullen de volgende clubdag worden opgeroepen.
Er zijn geen kandidaten voor de vacature in het bestuur. De bestuursleden Hans Nijenbrink en Jos
Kiesbrink worden voor drie jaar herkozen door de leden.
De uitreiking van de € 200,- aan ereprijzen gebeurt door onze “prijzencommissaris” Harald
Asbreuk. De winnende leden ontvangen de nieuwe geldelijke prijzen die nu gelden.
Het prijzenschema van de VFV is ingevoerd in de jaargids van de KLN.
De evaluatie van de hanenkeuring van 2016 met 83 hanen bij de AKV is positief en de volgende
wordt vastgesteld op zaterdag 18-03-17 ! mits er weer 75 hanen of meer ingeschreven zijn.
Edwin Burgers vraagt het begrip FOKhanenkeuring weer op te pakken, zodat de keurmeesters
rekening kunnen houden met lichte beschadigingen etc. bij de Fokhanen. We gaan dat doen.
De clubdag en jaarvergadering met mee te brengen dieren is vastgesteld op zaterdag 30 sept. ’17
in afspraak met de AKV over de beschikbaarheid van dit clubgebouw.
De Noordshow is weer clubshow in 2016-2017. Aldus besloten in overleg met de aanwezige leden.
Er is nogmaals verzocht de Optimum Avium toe te voegen aan onze Clubshowcyclus .
Het bestuur neemt dit in beraad.
Henk Hatzmann verzet goed werk aan de VFV-facebook pagina. Die wordt veel bezocht en
gewaardeerd. De leden onderschrijven deze activiteiten. Er is behoefte de website actueel te maken,
Edwin Burgers biedt aan te onderzoeken wat hij kan doen. Het bestuur zal dit bespreken, want
weggooien is het laatste wat je kan doen, terwijl de 2 VFV domeinnamen sowiso moeten blijven.
Hans sluit de jaarvergadering om 11.30 uur.
De keuring van 103 vechthoenders door Wim Voskamp, Adrie Brouwers en Harry Beerling is om
11.30 uur begonnen. Na uitvoerige keuring volgt de heerlijke lunch waarna de nieuwe prijzen van
VFV glasgravure kunnen worden uitgereikt. De 1ste prijzen krijgen ook nieuwe VFV NL rozetten.
Adrie Brouwers wint met Shamo tarwe VJ, Peter van den Broek is met Aseel patrijsbont VJ nummer
twee . Geert Janssen met OEV tarwe VJ is de derde prijswinnaar. De modern Engels Vechtkriel
zilverpatrijs VJ van Wim Voskamp wint bij de dwerghoenders. 2de is de Indische Vechtkriel
dubbelgezoomd VJ van Martijn Brouwers. En 3de wordt de Ko Shamo wit MJ van Jan van de Haar.
Notulist: Gerrit Wunderink.

