Jaaroverzicht 2014/2015 Vechthoenderfokkersvereniging Nederland.
De Vechthoenderfokkersvereniging Nederland is de speciaalclub voor vechthoenders in Nederland!
Positief was onze clubdag met jaarvergadering op zaterdag 27 september . Deze werd gehouden op
de voor ons bekende locate t.w. het clubgebouw van de AKV in Amersfoort.
Opnieuw werd er een keuring aan vastgekoppeld. Er waren 28 leden aanwezig op de
jaarvergadering. Een gemiddeld aantal van de laatste jaren. Prima zaak, want op de jaarvergadering
kunt U uw stem laten horen. Daar werd het draagvlakonderzoek naar de spleetvleugel gevraagd en
toegezegd. Het resultaat van de enquête onder de leden was een zeer grote meerderheid van de
fokkers van Ko Shamo’s/ Yamato’s en de leden vóór het onder voorwaarden toestaan van de
onzichtbaar gedragen spleetvleugel. De standaard-commissie van de KLN heeft op ons verzoek
inmiddels de standaard daarvoor aangepast. Daar kunnen de fokkers hun voordeel mee doen.
Het vertrek van Ferdinand is besproken en leverde geen commentaar op. Het bestuur heeft de
waardering voor zijn jarenlange bijdrage aan de VFV tot uitdrukking proberen te brengen met het
erelidmaatschap van de VFV. Ferdinand heeft dit ter plekke aanvaard en in ontvangst genomen.
Ook het aantal van 102 ingezonden dieren voor de clubdagkeuring stemde tot tevredenheid.
Het signaal van de leden is duidelijk en we willen op deze ingeslagen weg verder gaan.
Bij het sluiten van de Clubdag heeft de VFV een convenant afgesproken over de Satsumadori met
de nieuw op te richten vereniging voor langkraaiers (OASLL) en de Aziatische Vechthoenderclub.
Daarmee is de rassenlijst van de 3 verenigingen door de KLN vastgesteld en de OASLL opgericht.
De Satsumadori blijft bij de VFV en de andere clubs zorgen dat er geen “foute” creaties van dit
Japans cultureel erfgoed voor erkenning worden voorgedragen.
Begin januari werd onze Nationale Bondsshow bij de Championshow gehouden. Het aantal
inzendingen voor deze VFV clubshow was teleurstellend minder dan we gewend waren.
Alle prijswinnaars ontvingen het nieuwe VFV prijsrozet op hun kooi.
Op 21 maart hebben we weer onze hanenkeuring kunnen houden. Er was voldoende animo om
deze gezellige dag door te kunnen laten gaan. Het AKV- gebouw te Amersfoort voldoet nog steeds.
De perfecte locatie voor mens en dier. Voor de komende jaren hebben we daar onze de
hanenkeuring- en de clubdagdata vastgelegd. De 80 ingezonden hanen leverden veel mooie
beoordelingen op met evenveel punten ter verbetering. Adrie Brouwers won met een Shamo,
Stefan Lust was tweede met de Indische Vechthoen en Berta van der Meer werd derde met haar
Satsumadori. Bij de krielen won Wim Voskamp met zijn MEV kriel, tweedes was Gerrit Eilander
met zijn Ko Shamo en R.P. Nicolai sloot de prijzenrij met een Tosa Chibi. Het was een mooie dag.
Als bestuur hebben we het afgelopen seizoen 4 maal vergaderd steeds thuis bij een bestuurslid.
Het ledental van onze club was aan het eind van het clubjaar (30 juni) 119 leden. Geen teruggang
dus t.o.v. vorig jaar. Helaas moesten wij ook nu weer 2 leden van de ledenlijst afvoeren omdat zij
hun contributiegeld niet hadden voldaan ondanks meerdere verzoeken van onze kant. Ook hebben
er 3 leden opgezegd en zijn er 2 overleden. Gelukkig zijn er dit jaar 9 nieuwe leden aangemeld en
ingeschreven.
Verder zijn er diverse vragen bij het secretariaat binnengekomen voor info en/of aanschaf van
dieren en de keuze van vechthoenderkeurmeesters. Daarnaast het verzoek tot de ondersteuning van
de vechthoendershow Gallus Spectaculum International op 16 jan. 2016 in Roosendaal.
Voor zover mogelijk is hierop positief gereageerd.
Tot slot wil ik, namens het bestuur, al degenen bedanken die zich voor onze speciaalclub hebben
ingezet en tot ziens op onze jaarvergadering te Amersfoort.
Gerrit Wunderink, secretaris.

