Notulen van de Jaarvergadering van de Vechthoenderfokkersvereniging Nederland
op za. 27 sept. 2014 in het AKV clubgebouw, Sportpark Bokkeduinen 5 te Amersfoort
Voorzitter Hans Nijenbrink opent de clubvergadering 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 de verhindering van enkele afwezige leden en bestuursleden.
De notulen van 5 -10-‘13 worden onder dankzegging aan de notulist vastgesteld.
Adrie Brouwers schreef een mail aan het bestuur. Hij wil laten nagaan of onder de Ko Shamo
fokkers een breed draagvlak bestaat om de standaardcommissie te benaderen voor versoepeling
van het spleetvleugelbeleid bij de Ko Shamo en de Yamato.
De voorzitter zegt na discussie toe deze enquête te houden onder de Ko Shamofokkers.
Het jaaroverzicht 2013-2014 wordt zonder op- of aanmerkingen aangenomen.
Het jaaroverzicht en financieel verslag van 2013-2014 worden door de vergadering ongewijzigd
goedgekeurd. De aanwezigen zijn tevreden over het positief saldo van
€ 7.389,37 en de overige baten. Er is dus geen noodzaak de contributie te verhogen.
Wel gaan we met instemming van de leden over tot automatische incasso vanaf dit jaar.
Adrie Brouwers verleent als kascontrolecommissie décharge aan de penningmeester Tom
Rhebergen. Hij complimenteert hem met de nette staat van de boekhouding. Eddie van Hoof en
Henri Grooten worden in hun afwezigheid opnieuw de commissie. Adrie Brouwers blijft
reservelid van de kas- controlecommissie. Hij zal in 2015 zo nodig opnieuw actief worden.
Harald Asbreuk en Gerrit Wunderink zijn aftredend als bestuurslid en worden terstond opnieuw
met unanieme stemmen benoemd voor drie jaar.
Het bestuur stelt de vergadering voor op gepaste wijze Ferdinand bedanken als bestuurslid na
meer dan 20 jaar actief (bestuurs-) lidmaatschap en hem erelid te maken. Dat gebeurt en
Ferdinand ontvangt een oorkonde en een boeket bloemen na de toespraak van Hans.
De uitreiking van de ereprijzen gebeurt door onze “prijzencommissaris” Harald Asbreuk.
De leden gaan akkoord met het nieuwe geldelijke prijzenschema, dat vanaf nu geldt.
De evaluatie van de hanenkeuring van 2014 bij de AKV is positief met 82 hanen en de volgende
wordt vastgesteld op zaterdag 21-03-15 ! mits er weer 75 hanen of meer ingeschreven zijn.
De clubdag en jaarvergadering met mee te brengen dieren is vastgesteld op zaterdag 26 sept.
’15 i.v.m. de beschikbaarheid van dit clubgebouw.
De Championsshow is voor 14-15 de clubshow van de VFV. De Gallus Spectaculum van Adrie en
Berta wordt toegevoegd in onze cyclus voor 14-15. Tenslotte is de Oneto weer clubshow in 15-16.
Aldus besloten na overleg met de aanwezige leden.
De erkenning van de Tosa Chibi ; Dat zal nog jaren gaan duren tot er meer standaard is.
De fokkers zijn door hun afwezigheid op een gepland overleg van Adrie niet gekomen tot een
standaardvoorstel. Er wordt nu gewacht op een nieuw initiatief van de fokkers van Tosa Chibi’s.
De leden vragen de Face-book pagina van de VFV te vernieuwen. Henk Hatzmann wil dat vanaf
nu gaan oppakken. Hans sluit de jaarvergadering om 11.30 uur, waarna de keuring van 108
dieren door Wim Voskamp, Karel van Loy en Adrie Brouwers gaat beginnen.
Peter van den Broek wint met Aseel patrijsbont VJ. En de Indische Vechtkriel VJ van Stefan Lust
wint bij de dwerghoenders. 2de zijn de Maleiers (G+D/VJ) van Tom Rhebergen. Guus Hendricks
was 3de met een blauwtarwe Aseel VJ en Henk Hatzmann was 3de met een zilvertarwe Ko Shamo MJ.
Notulist; Gerrit Wunderink.

