Notulen van de Jaarvergadering van de Vechthoendersfokkersvereniging Nederland
gehouden op 17 september 2011 bij HCR Stegeman te Laren. Aanwezig waren 14 leden
Na ontvangst met koffie opende onze voorzitter Hans Nijenbrink om half elf de vergadering en
heette iedereen van harte welkom. De 2 buitenlandse leden/gasten uit België en Duitsland werden
in het bijzonder verwelkomd.
Bericht van verhindering was er van de volgende bestuursleden: W.Voskamp en Jos Kiesbrink.
Verschillende leden hebben hun bericht van verhindering aan de secretaris gemeld.
We stelden echter vast dat de opkomst gering is.
De brief van de standaardcommissie is binnen en wordt aan het eind van de agenda ingelast.
De notulen van de jaarvergadering van 2010 werden goedgekeurd onder dankzegging aan Gerrit
Wunderink, notulist.
Het jaaroverzicht 2010-2011 en het financieel overzicht 2010 -2011 werden door de vergadering
ongewijzigd goedgekeurd. Een ruim deel van het extra financieel saldo is opgegaan aan de
jubileumshow . Toch sluiten we het boekjaar af met een batig saldo van ruim € 4500 .
De kascommissie is afwezig en wordt vervangen door Jan van Laar en Willen Seijbel.
Zij verleenden de penningmeester decharge met de opmerking dat de boeken prima in orde zijn!
Bestuursverkiezing: Harald Asbreuk en Gerit Wunderink waren aftredend en herkiesbaar. Er waren
geen tegenkandidaten en ze werden weer voor de komende periode van drie jaar benoemd.
Met de felicitaties van de aanwezige leden.
Ruim 30 ereprijzen werden in de pauze aan de winnaars uitgereikt door het bestuur.
Ferdinand vraagt de leden om suggesties voor nieuwe ereprijzen, hoewel we nog wel vooruit
zouden kunnen met de huidige oorkondes.
De clubshow 2011-2012 wordt gehouden op de Noordshow en de clubshow 2012-2013 op de Oneto.
De hanenkeuring op 7 april ’12 wordt kortgesloten met de Wyandotteclub ivm de samenwerking.
Wel zullen er weer minimaal 75 hanen ingestuurd moeten gaan worden om het door te laten gaan.
Het 50-jarig VFV jubileum op 6 nov. 2010 met een ééndaagse keuring bij de AKV in Amersfoort
was geslaagd. Het was een exceptioneel leuke show. Er werden 343 dieren ingestuurd, desondanks
is er niemand afgewezen. Ook de buitenlandse leden waren welkom. De ruimte en het geheel
hadden een goede koste-baten balans. Het jubileumboek over de geschiedenis van de VFV
geschreven door Awe Palthe en Wim Voskamp voor elk lid was een collectors item. Het eerste
exemplaar werd bij de opening aan Hans Puttenstein (KLN) uitgereikt met een mooie toespraak.
Het artikel in Avicultura leverde nog meer positieve reacties van buiten de vereniging op. Hans
bedankt Awe en Wim nogmaals voor het vele werk dat besteed is aan en voor dit jubileumboek.
Tenslotte de brief van de standaardcommissie over de vleugelopbouw bij de Yamato en Ko Shamo.
De Yamato mag van 2012-2016 een open vleugel hebben, mits goed gedragen. Dit om de fokkers
de kans te geven de kwaliteit van dit zeldzame vechthoenderras te verbeteren.
De Ko Shamo krijgt deze uitzondering niet omdat er voldoende goede typische dieren zonder open
vleugel geshowd worden. De discussie over de Ko Shamo spleetvleugel is hiermee afgesloten.
Het vergadering volgt het besluit van de standaardcommissie. Ferdinand meldt hen dat terug.
Op de keurmeestersdag in mei zal Ferdinand de uitkomst aan de collega’s naar voren brengen.
De volgende jaarvergadering/clubdag op de 3de zaterdag van sept. Is dus op zaterdag 15-09-2012.
Om 11.30 uur sluit Hans de vergadering en toont zijn power point over het vechten met de verschillende
soorten vechthoenders. Daarna nodigt hij iedereen uit voor de lunch. 9 aanwezige leden maken er
gebruik van. Rond 14.00 uur wordt vervolgens de Larense jongdierendag nog door enkelen bezocht.
Notulist: Gerrit Wunderink

