Notulen van de Jaarvergadering van de Vechthoenderfokkersvereniging Nederland
op za. 30 sept. 2017 in het AKV clubgebouw, Sportpark Bokkeduinen 5 te Amersfoort
Voorzitter Hans Nijenbrink opent de clubvergadering om 10.20 uur. Hij verwelkomt alle
aanwezigen uit binnen- en buitenland en onze laatste nieuwe leden uit België.
In het bijzonder een welkom aan Esther Witteveen die ook nieuw lid is.
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 31 inzenders 4
erkenningsaanvragen van een nieuwe kleurslag bij een bestaand ras.
Hans meldt de verhindering van enkele afwezige leden (8) en (ex-)bestuursleden.
De notulen van 24-09-‘16 worden onder dankzegging aan de notulist vastgesteld.
Het jaaroverzicht 2016-2017 wordt onveranderd aangenomen, onder dankzegging .
Het jaaroverzicht en financieel verslag van 2015-2016 worden door de vergadering ongewijzigd
goedgekeurd. De aanwezigen zijn tevreden over het positief saldo van€ 7.637,39 en de overige
baten. Er is geen noodzaak de contributie te verhogen en er zijn weinig wanbetalers.
We vragen de leden nogmaals zelf de contributie automatisch over te laten boeken.
Er is nog steeds een batig saldo.
Joris Wunderink en Martijn Brouwers verlenen als kascontrolecommissie décharge aan de
interim penningmeester Gerrit Wunderink. Zij complimenteren hem met de nette staat van de
boekhouding.
Voor ons 60 jarige jubileum in 2020 zou een jubileumshow gehouden kunnen worden bij de
Oneto. Het bestuur zorgt voor het overleg en de voorbereidingen tzt.
Joris Wunderink geeft zich weer op evenals Martijn Brouwers en zij zullen de volgende clubdag
worden opgeroepen . Nieuw kascontrole commissielid is Willen le Granse.
De bestuursleden Harald Asbreuk en Gerrit Wunderink worden voor drie jaar herkozen door de
leden. Voor de vacature in het bestuur geeft Adrie Brouwers zich op en wordt aangenomen met
instemming van de aanwezige leden.
De uitreiking van de € 75,- aan ereprijzen gebeurt door onze “prijzencommissaris” Harald
Asbreuk. De winnende leden ontvangen de nieuwe geldelijke prijzen die zijn afgesproken.
Het prijzenschema van de VFV is weer ingevoerd in de jaargids van de KLN. Helaas zijn er deze
clubdag maar 10 prijzen uit te reiken vanwege het niet doorgaan van tentoonstellingen.
Vervolgens houden we PAUZE en starten de keurmeesters de keuring van 165 dieren.
De Fokhanenkeuring is vastgesteld op za. 17 maart 2018 alhier bij minimaal 75 hanen.
De clubdag en jaarvergadering met mee te brengen dieren is vastgesteld op zaterdag 29 sept. ’18
in de meerjarenafspraak met de AKV over de beschikbaarheid van dit clubgebouw.
Optimum Avium is na verzoek van de leden vorig jaar gekozen als clubshow in 2017-2018.
De aanwezige leden maakten hier geen bezwaar tegen. De datum is za. 13 jan. 2018.
In de Rondvraag wordt door E. Burgers gesproken over de matige tekeningen bij de standaard van
de Ko Shamo en de Yamato op een p.p.-presentatie van de keurmeesters studiedag.
Het bestuur zal ze bekijken en zonodig deze club aanschrijven.
Er worden geen leden lijsten ongevraagd rondgestuurd ivm kippenhokveiligheid en privacy.
Hans sluit de jaarvergadering om 11.30 uur.
De keuring van 165 vechthoenders door Wim Voskamp, Tallinus Boschma , Karel van Loy, Adrie
Brouwers en Iwan Meester is om 11.00 uur begonnen. Na uitvoerige keuring volgt de heerlijke
lunch waarna om half drie de nieuwe prijzen van VFV glasgravure kunnen worden uitgereikt.
Deze 6 prijzen krijgen ook nieuwe VFV NL rozetten, terwijl de rest de eenkleurige krijgt.
Tom Rhebergen wint met Maleier tarwe VO, Luk van Looveren is met Brugse Vechter, zwart
zilverhalzig VJ nummer twee. En Peter van den Broek is met Aseel patrijsbont VJ de derde
prijswinnaar. De modern Engels Vechtkriel Goudberken VJ van Wim Voskamp wint bij de
dwerghoenders. 2de is de Ko Shamo tarwe VJ van Gerrit Eilander. En 3de wordt de Luikse Vechterkriel Zilverpatrijs MJ van Simon Vandermeulen. Bij de krielen zijn daarnaast nog 7 geldprijzen
uitgereikt en bij de grote hoenders nog 3 stuks.
Notulist: Gerrit Wunderink.

