Notulen van de Jaarvergadering van de Vechthoenderfokkersvereniging Nederland
op za. 29 sept. 2018 in het AKV clubgebouw, Sportpark Bokkeduinen 5 te Amersfoort
Ditmaal opent Harald Asbreuk de jaarvergadering. Hij verwelkomt alle aanwezigen uit binnen‐
en buitenland w.o. ons lid en inzender uit België. Harald legt het vertrek en de opzegging van het
lidmaatschap door Hans uit waarmee dat hoofdstuk is afgesloten voor de vereniging.
Hij bedankt alle medebestuurders en de leden voor het vele werk verzet in het afgelopen jaar.
De opkomst voor deze Clubdag bestaat uit 40 leden, waarvan 16 inzenders met 2
erkenningsaanvragen van een nieuwe kleurslag bij een bestaand ras.
Dat zijn de chocoladekleur nr. 110 bij de MEV en zilvertarwe nr. 31 bij de Shamokriel.
Harald meldt de verhindering van enkele afwezige leden (8) en (ex‐)bestuursleden.
De notulen van 30‐09‐‘17 worden door de vergadering vastgesteld en ook het
jaaroverzicht 2017‐2018 wordt onveranderd aangenomen, onder dankzegging .
Het jaaroverzicht en financieel verslag van 2017‐2018 worden door de vergadering ongewijzigd
goedgekeurd. De aanwezigen zijn tevreden over het positief saldo van en de overige baten. Er is
geen noodzaak de contributie te verhogen; veel leden hebben trouw betaald.
Bijzonder was de vermelding van het legaat van de opgeheven Didams waarvoor we ook de
bemiddeling van ons lid Geert Janssen zeer dankbaar zijn.
Willem le Granse, Joris Wunderink en Martijn Brouwers verlenen als kascontrolecommissie
décharge aan de penningmeester Gerrit Wunderink. Alle bedragen werden in orde bevonden.
Voor ons 60 jarige jubileum in 2020 is er voldoende geld om een jubileumshow kunnen houden.
Joris Wunderink en Martijn Brouwers treden af . Bij de volgende clubdag worden opgeroepen
kascontrole commissielid Willen Le Granse en nieuw zijn Michel Stals en Wim Voskamp(res.).
De bestuursleden Harald Asbreuk en Jos Kiesbrink worden voor drie jaar herkozen door de leden.
Voor de vacature in het bestuur geeft Michel Stals zich op en wordt aangenomen met instemming
van de aanwezige leden. De vergadering steunt de voordracht van Harald als nieuwe voorzitter .
De uitreiking van de € 75,‐ aan ereprijzen gebeurt door onze “prijzencommissaris” Harald
Asbreuk. De winnende leden ontvangen de afgesproken geldelijke prijzen .
De 3 certificaten van de KLN standaardcommissie worden uitgereikt aan: A.W. van Wulftten Palthe
(abs.)voor de Shamokriel wit en zwart, E. Burgers (abs.) voor de Yamato wildkleur en aan
Adrie Brouwers voor de Maleierkriel zilverpatrijs en rood geschouderd zilverpatrijs.
De vergadering stemt in met het voorstel een km‐vergoeding voor reiskosten van keurmeesters en
bestuursleden in te voeren. De keurmeesters hebben daar meteen gebruik van gemaakt.
De Fokhanenkeuring is vastgesteld op za. 16 maart 2019 alhier bij minimaal 75 hanen.
Bij vervoersverbod zal het bestuur proberen deze keuring in mei of juni door te laten gaan.
De clubdag en jaarvergadering met mee te brengen dieren is vastgesteld op zaterdag 28 sept. ’19
in de meerjarenafspraak met de AKV over de beschikbaarheid van dit clubgebouw.
Oneto is gekozen als clubshow in 2018‐2019 en de Noordshow voor 2019‐2020.
In de Rondvraag wordt de Belgische ent methode voor NCD besproken en de onmogelijkheid
Nederlandse dieren in België tentoon te stellen. Optimum Avium gaat door op 25 januari 2020 in
Fijnaart en Esther vraagt het bestuur om prijzen en sponsoring. Gerrit neemt medailles en rozetten
mee.
Joris vraagt of er nieuwe promotie kleren gemaakt kunnen worden en Roel heeft liever voer of een
tegoedbon als prijs bij de keuring. Het bestuur neemt de vragen in behandeling.
De keuring van 93 vechthoenders door Bert Kremer, Conno Vlaardingerbroek, Adrie Brouwers en
Albert Meester is om 11.10 uur begonnen. Tijdens de keuring volgt de heerlijke lunch om 12.30 uur,
waarna om half drie de 6 nieuwe prijzen van VFV glasgravure kunnen worden uitgereikt.
De winnaars krijgen driekleur VFV NL rozetten, terwijl de andere Fjes alleen een rozet krijgen.
Peter van den Broek wint met Aseel patrijsbont MJ. Esther Witteveen is met de Ayam Cemani zwart
nummer twee. En de derde prijswinnaar is Guus Hendricks met zijn Modern Engelse Vechter
zilverpatrijs VJ. Henk Hatzmann wint bij de dwerghoenders met Ko Shamo koekoek MJ.

Ook A. de Jong wint met Shamokriel tarwe MJ en Roel van Eekelen krijgt zijn glasgravure ! voor de
Tosa Chibi zwart MJ. Adrie Brouwers legt zijn keuringsuitslag voor de erkenning van 2 nieuwe
kleurslagen voor aan het bestuur ter overweging en verwerking.
Notulist: Gerrit Wunderink.

