Notulen van de Jaarvergadering van de Vechthoendersfokkersvereniging Nederland
gehouden op 18 september 2010 bij HCR Stegeman te Laren. Aanwezig waren 29 leden
Na ontvangst met koffie opende onze voorzitter Hans Nijenbrink om half elf de vergadering en
heette iedereen van harte welkom. In het bijzonder onze erevoorzitter Wim Voskamp en ons oudste
lid dhr. J.Temminkhoff. Ook de 3 buitenlandse leden/gasten uit België en Duitsland werden
verwelkomd.
Bericht van verhindering was er van de volgende leden:A Wulfften Palthe, Comb. Van Oeveren,
M. van Pijkeren, K. van Loy, L.Luyten, E van Hoof, J.Kip, H.van Heinsbergen, J. Sonnemans,
K.van de Hoek.
De notulen van de jaarvergadering van 2009 werden met de opmerking van W.Voskamp dat hij de
gehele dag wel aanwezig was, goedgekeurd onder dankzegging aan Gerrit Wunderink.
Het jaaroverzicht 2009-2010 en het financieel overzicht 2009 -2010 werden door de vergadering
met een enkele datum aanpassing goedgekeurd. Een ruim deel van het extra financieel saldo is
bestemd voor de viering van ons 50-jarig jubileum in 2010. Met dank aan Ferdinand van der Wal.
De vraag van Ferdinand om ideeën voor nieuwe ereprijzen leverde enkele kunstzinnige tips op.
Verslag van de kascontrolecommissie werd gedaan door Michel Stals. De stukken waren in orde
bevonden en hij stelde voor de penningmeester opnieuw decharge te verlenen. Aldus geschiedde.
Benoeming van de kascontrolecommissie; Michel Stals en Eddy van Hoof met Bert Kaspers als
reserve. De vergadering keurde deze herbenoeming voor komend jaar goed.
Bestuursverkiezing: Hans Nijenbrink en Jos Kiesbrink 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 vergadering.
Ruim 30 ereprijzen werden in de pauze aan de winnaars uitgereikt door het bestuur.
Op zaterdag 26 maart 2011 is de volgende hanenkeuring van de VFV bij HCR Stegeman in Laren.
Er wordt uitgebreid gesproken over het samenvoegen van de hanenkeuring en de jaarvergadering
op 1 dag. De vergadering kiest voor 2 dagen. Wel gaat het bestuur voor de jaarvergadering op zoek
naar een geschikte locatie en datum vóór of na de steeds samenvallende jondierendag van Laren.
Op de jubileumshow van 6 nov. a.s. komt zij met een voorstel. De clubshow 2010-2011 is op de
Oneto en de clubshow 2011-2012 op de hopelijk dan nog bestaande Noordshow.
Het 50-jarig VFV jubileum op 6 nov. 2010 met een ééndaagse keuring bij de AKV in Amersfoort
is in voorbereiding. Het vraagprogramma wordt uitgedeeld en de inzending moet uiterlijk 18
oktober worden ingeleverd. Te late inzendingen worden niet meer toegelaten. Er worden 250
dieren verwacht. Ook de buitenlandse leden zijn welkom. Gevraagd worden alle Hollands erkende
kleurslagen. Er wordt gekeurd volgens de Nederlandse standaard. Elke inzender met min. 5 dieren
krijgt een medaille. In elke diergroep zijn er prachtige rozetten als prijs beschikbaar. Tevens is er
het jubileumboek over de geschiedenis van de VFV voor elk lid. Het eerste exemplaar zal bij de
opening aan Hans Puttenstein (KNL) worden uitgereikt. Hans bedankt Awe en Wim voor het vele
werk dat besteed is aan en voor dit jubileumboek.
Alle leden worden op 6 nov. 2010 op de tentoonstelling verwacht !
De discussie over de zilvertarwe kleurslag levert een brief op van het bestuur van de VFV aan de
standaardcommissie om de passage in kleurslag 31 uit de standaard de toevoeging over de
tarwefactor weg te laten. Tevens wordt verzocht de geeltarwe factor extra op te nemen bij de Ko
Shamo in de standaard. Vervolgens gaan we diep in op de opvattingen over de vleugelopbouw bij
Yamato en Ko Shamo. De vergadering vraagt het bestuur de Yamato op de jubileumshow te laten
keuren op uiterlijk zichtbare spleetvleugel. We hoeven dat als VFV niet naar buiten te
verantwoorden. Het bestuur stemt in met deze beleidskeuze voor deze tentoonstelling..

De discussie over de Ko Shamo spleetvleugel wordt geopend met de mening van 3 leden: Eddie
van Hoof.(Europese standaard), Leon Luyten ( altijd gesloten) en Cees Bensschop(naast elkaar
erkennen). Michel Stals vindt dat vooral de typische Ko Shamo kenmerken bevorderd moeten
worden. We kiezen in deze discussie vanaf nu liever voor de benaming “open vleugel” .
De vergadering kan zich vinden in het met reden omklede verzoek van de VFV aan de
standaardcommissie het onderdeel van de “niet zichtbare open vleugel” uit de Belgische standaard
over te nemen in onze standaard. Het bestuur zal deze vraagstelling in gang zetten.
Om 12.30 uur sluit Hans de vergadering en nodigt iedereen uit voor de lunch en middagprogramma.
Na de lunch en een regenbui bespreekt Wim Voskamp de meegebrachte vechthoenders.
Rond 15.00 uur wordt vervolgens de Larense jongdierendag nog door enkelen bezocht.
Notulist: Gerrit Wunderink

