Notulen van de Jaarvergadering van de Vechthoendersfokkersvereniging Nederland
gehouden op 19 september 2009 bij HCR Stegeman te Laren. Aanwezig waren 20 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 erevoorzitters Awe van Wulfften-Palthe
en Wim Voskamp en ons oudste lid dhr. J.Temminkhoff. Ook de buitenlandse leden/gasten uit
België en Duitsland werden verwelkomd. Hans feliciteerde Wim Voskamp nogmaals met zijn
benoeming door de koningin tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. De vereniging is blij met
zijn onderscheiding. Het overlijden van Herman van Heerde werd een minuut staande herdacht.
De notulen van de jaarvergadering van 2008 werden goedgekeurd onder dankzegging aan Ferdinand.
Bericht van verhindering was er van de volgende leden: ????????????????
Mededeling werd gedaan over de Zwergkämpfershau op 24 / 25 nov. a.s. in Neuenkirchen.
Het jaaroverzicht 2008-2009 en het financieel overzicht 2008 -2009 werden door de vergadering
zonder op-of aanmerkingen goedgekeurd. Een ruim deel van het extra financieel saldo is bestemd
voor de viering van ons 50-jarig jubileum in 2010.
Verslag van de kascontrolecommissie werd gedaan door Michel Stals. De stukken waren in orde
bevonden en hij stelde voor de penningmeester decharge te verlenen.
Benoeming van de kascontrolecommissie; Michel Stals en Wim Voskamp met Eddy van Hoof als
reserve. De vergadering keurde deze herbenoeming voor komend jaar goed.
Bestuursverkiezing: Ferdinand van der Wal was aftredend en herkiesbaar. Er was geen
tegenkandidaat en Ferdinand werd weer voor een periode van drie jaar benoemd.
Hanenkeuring: het resultaat van de dringende oproep aan de inzenders heeft succes gehad.
Er werden 122 hanen gekeurd, waarbij dhr Jan Kip nog als extra keurmeester werd ingezet.
De bijeenkomst was leerzaam en gezellig. Kortom een geslaagde dag. Het bestuur stelt voor dit
concept zo voort te zetten en het minimum aantal van 75 dieren te hanteren, omdat anders de
voorbereiding en de financiën niet in verhouding tot het resultaat staan. Hans roept op suggesties
tot verbetering aan te leveren. Awe zegt dat het doel van ooit nog steeds gehaald wordt.
Op zaterdag 20 maart 2010 is de volgende hanenkeuring van de VFV bij HCR Stegeman in Laren.
VFV Clubshow: In tegenstelling tot wat in de agenda staat, is de clubshow 2009-2010 op de
Noordshow en de clubshow 2010-2011 op de Oneto.
Na contact met Appie Groothof van de Noordshow blijkt dat onze wensen qua keurmeesters zijn
ingewilligd en vastgelegd.tw.: de heren Frenken, Voskamp en Van der Wal. Awe wil dit zwart op
wit bevestigd zien en Ferdinand mailt de vaststelling aan de leiding van de Noordshow.
De VFV clubshow-jongdierendag in Rijssen is nog steeds niet geregeld.
In de FK-almanak 2009 staan al onze clubshows vermeld.
Het 50-jarig VFV jubileum wordt op 6 nov. 2010 met een ééndaagse keuring bij de AKV in
Amersfoort gevierd. Tevens komt er een jubileumboek over de geschiedenis van de VFV.
Hans riep op foto’s en ideeën aan te leveren bij Awe die de redactie ism Wim Voskamp voert.
Alle leden worden op 6 nov. 2010 op de tentoonstelling verwacht !
De volgende VFV Clubdag is op zaterdag 18 sept. 2010 op de bekende locatie in Laren.
Suggesties voor een grotere opkomst of een combinatie met een jongdierendag zijn welkom.
De rondvraag werd gebruikt door Joris Wunderink over de gele pootkleur van tarwe Tuzo’s en het
verzoek om vleeskleur toe te staan. En dhr. Lämpkemayer over de toepassing van de Europese
standaard bij nationale keuringen. Speciaalclubs in BRD krijgen geen toestemming kleuren aan te
passen bv bij de Maleiers. Beide vragen werden door het bestuur meegenomen voor overleg.
Om 11.30 uur sloot Hans de vergadering en nodigde iedereen uit voor de lunch en middagprogramma.
In de pauze werden de gewonnen ereprijzen van het afgelopen seizoen uitgereikt.
Notulist: Gerrit Wunderink

