Notulen van de Jaarvergadering van de Vechthoenderfokkersvereniging Nederland
op za. 5 okt. 2013 in het AKV clubgebouw, Sportpark Bokkeduinen 5 te Amersfoort
Voorzitter Hans Nijenbrink opent de clubvergadering in deze bekende locatie om 10.30 uur.
Hij verwelkomt alle aanwezigen uit binnen- en buitenland en bedankt alle medebestuurders
en de leden voor het vele werk verzet in het afgelopen jaar.
Hans meldt een aantal telefoontjes en e-mails van verhindering van afwezige leden en
bestuursleden.
De notulen van 22-09-‘12 worden onder dankzegging aan de notulist vastgesteld.
Het jaaroverzicht en financieel verslag van 2012-2013 worden door de vergadering
ongewijzigd goedgekeurd. De aanwezigen zijn tevreden over het positief saldo van
€ 6.442,73 en de overige baten.
Michiel Stals verleent als kascontrolecommissie décharge aan de penningmeester Ferdinand
van der Wal. Hij complimenteert hem met de nette staat van de boekhouding. Eddie van
Hoof en Henri Grooten zijn de nieuwe commissie. Adrie Brouwers wordt als nieuw
reservelid aan de kas- controlecommissie toegevoegd. Hij zal in 2015 actief worden tenzij
zijn hulp eerder noodzakelijk is.
Hans Nijenbrink en Jos Kiesbrink zijn aftredend als bestuurslid en worden terstond opnieuw
met unanieme stemmen benoemd voor drie jaar. Ferdinand van der Wal heeft de
vertrouwenskwestie gesteld en is uit het bestuur gestapt. Tom Rhebergen is gevraagd zijn plek
op te vullen als beoogd penningmeester. De vergadering heeft geen bezwaar tegen dit
bestuursvoorstel, waarna Tom aanschuift aan de bestuurstafel. Het bestuur zal op gepaste
wijze afscheid nemen van Ferdinand als bestuurslid na meer dan 20 jaar actief (bestuurs-)
lidmaatschap.
Door het tempo in de vergadering wordt de pauze overgeslagen en de uitreiking van de
ereprijzen aan de voorzitter overgedragen aan het eind van de vergadering..
De planning van de hanenkeuring voor 2014 bij de AKV wordt vastgesteld op zaterdag
22-03-14 ! mits er 75 of meer hanen ingeschreven zijn.
De afgelopen hanenkeuring wordt als een succes gezien met 78 ingezonden hanen.
De clubdag en jaarvergadering met mee te brengen dieren is vastgesteld op de 1ste zaterdag
van october (was al bezet bij AKV) maar later verplaatst naar zaterdag 27 sept. ’14.
De Noordshow is voor 13-14 de clubshow van de VFV. De Championsshow wordt toegevoegd
in onze cyclus voor 14-15 na een korte discussie en stemming . Tenslotte is de Oneto weer
clubshow in 15-16. Aldus besloten na overleg met de aanwezige leden.
Adrie Brouwers heeft met andere VFV-leden drie foktechnische vragen(kort samengevat);
1. De gele pootkleur van de zwarte Aseelkriel; het bestuur vraagt een overgangsregeling aan
bij de standaard commissie om voorlopig gele voetzolen nog te accepteren als pootkleur.
2. Erkenning van de Tosa Chibi ; Dat zal nog jaren gaan duren m.i.v.m. de spleetvleugel.
Op de hanenkeuring komt er een standaardvoorstel van Adrie een enkele fokkers aan de leden.
Er zal speciale aandacht zijn voor de Tosa Chibi . Eerst moet er een uniforme type beschrijving
komen alvorens de VFV een erkenning ondersteunt. Insturen in de “vrije klasse” is mogelijk.
3. Adrie wil erkenning voor de wildkleur bij de Yamato en dit aan de standaard commissie
voordragen. Het VFV bestuur doet het voorstel aan de standaard commissie vóór 2014.
De leden vragen de website van de VFV te vernieuwen. Tom wil dat met deskundige hulp
oppakken. De aanwezigen op de vergadering stemden in met een investering voor dit doel.
Hans sluit de jaarvergadering om 12.00 uur, terwijl de keuring van 82 dieren is begonnen.
Notulist;Gerrit Wunderink.

