Notulen van de Jaarvergadering van de Vechthoenderfokkersvereniging Nederland
op za. 22 september 2012 in de Redneck Saloon, Sluizendijk 3, 7642 NA Wierden
De voorzitter Hans Nijenbrink opende de goedbezochte vergadering in deze nieuwe
locatie. In het bijzonder verwelkomde hij de buitenlandse leden/gasten uit Duitsland en
België, de erevoorzitters en ons oudste lid dhr ………………………… Daarbij bedankte hij
alle medebestuurders en de leden voor het vele werk verzet in het afgelopen jaar.
De 32 aanwezige leden antwoordden met applaus.
Voor het op 57 jarige leeftijd overleden lid dhr Steenbergen uit Haaksbergen houden we
een minuut stilte.
De notulen van 17-09-‘11 werden onder dankzegging aan de notulist vastgesteld.
Ferdinand meldde een aantal telefoontjes en e-mails van verhindering van afwezige leden.
Het jaaroverzicht en financieel verslag van 2011-2012 worden door de vergadering
ongewijzigd goedgekeurd. De aanwezigen waren tevreden over het positief saldo van
€ 739,61 en de overige baten.
Michiel Stals en Eddy van Hoof verleenden als kascontrolecommissie decharge aan de
penningmeester Ferdinand van der Wal.
Ze complimenteerden hem met de nette staat van de boekhouding. Henri Groote werd
als nieuw reservelid aan de kascontrolecommissie toegevoegd. Hij zal in 1014 actief
worden tenzij zijn hulp eerder noodzakelijk is.
Ferdinand was aftredend als bestuurslid en werd terstond opnieuw met unanieme
stemmen benoemd voor drie jaar. Ferdinand bedankte de leden voor het gestelde
vertrouwen.
Door het tempo in de vergadering werd de pauze overgeslagen en de uitreiking van de
ereprijzen aan de voorzitter overgedragen.
De planning van de hanenkeuring voor 2013 werd na enige discussie vastgesteld op de
laatste zaterdag van maart,(30-03-13 ! ) mits er 75 of meer hanen ingeschreven zijn.
De annulering van de afgelopen hanenkeuring werd als terecht beschouwd. Hoewel er
wel belangstelling was. Conclusie was dat er op die dag teveel concurrentie was van
andere verenigingsevenementen. Dat risico blijven we houden is de verwachting.
De clubdag en jaarvergadering met mee te brengen dieren is vastgesteld op de 1ste
zaterdag van october.(13-10-‘13) Dit vanwege de bovenstaande redenen van drukte.
De Noordshow is voor 13-14 de clubshow van de VFV. De Championsshow wordt
toegevoegd in onze cyclus voor 14-15. Tenslotte is de Oneto weer clubshow in 15-16.
Aldus is besloten na overleg met de aanwezige leden.
Michiel Stals roept op toch vooral in te zenden op de Oneto ondanks Europashow Leipzig.
Hans sluit de jaarvergadering om 11.00 uur, waarna de keuring van 72 dieren begint.
Notulist Gerrit Wunderink.

