Notulen van de Jaarvergadering van de Vechthoenderfokkersvereniging Nederland
op za. 28 sept. 2019 in het AKV clubgebouw, Sportpark Bokkeduinen 5 te Amersfoort
Voorzitter Harald Asbreuk opent de jaarvergadering. Hij verwelkomt de nieuwe leden en alle
aanwezigen uit binnen- en buitenland w.o. ons lid en inzender uit België.
Onze erevoorzitters zijn beide om persoonlijke redenen afwezig. Harald meldt de verhindering
van tien andere leden, meest keurmeesters, die zich bij de secretaris hebben afgemeld.
Hij bedankt alle medebestuurders en de leden voor het vele werk verzet in het afgelopen jaar.
De opkomst voor deze Clubdag bestaat uit 35 leden, waarvan 17 inzenders met 2
erkenningsaanvragen van een nieuwe kleurslag bij een bestaand ras.
Dat zijn de chocoladekleur nr. 110 bij de MEV en zilvertarwe nr. 31 bij de Shamokriel.
De notulen van 29-09-‘18 worden door de vergadering vastgesteld en ook het
jaaroverzicht 2018-2019 wordt onveranderd aangenomen, onder dankzegging .
Het jaaroverzicht en financieel verslag van 2018-2019 worden door de vergadering ongewijzigd
goedgekeurd. De aanwezigen zijn tevreden over het positief saldo van € ….. en de overige baten.
Er is geen noodzaak de contributie te verhogen; veel leden hebben trouw betaald.
A. Meester zou ook de contributiebetalingen op het verslag willen. Dat is niet noodzakelijk, want
de aantallen zijn wel vermeld en gecontroleerd en publicatie is ook in strijd met de wet op de
persoonsgegevens.
Willem le Granse en Michel Stals keurden als kascontrolecommissie de stukken. Het zag er
piekfijn uit en alle bedragen werden in orde bevonden. Ze stellen het bestuur voor décharge te
verlenen aan de penningmeester Gerrit Wunderink.
Willem en Michel treden af als kascontrolelid, Wim Voskamp blijft lid. De vergadering kiest
Harry Beerling als nieuw lid en Stefan Lust als reserve voor de volgende kascontrôle.
De vergadering steunt de bestuursvoordracht van Harald als voorzitter van de VFV.
De uitreiking van de €….. aan ereprijzen gebeurt door onze “prijzencommissaris” Harald Asbreuk.
De winnende leden ontvangen de afgesproken geldelijke prijzen .
De Hanenkeuring op za. 16 maart 2019 haalde niet minimaal 75 hanen, maar slechts 24 !
Zodoende werd deze keuring afgelast. Dat was een fikse tegenvaller na enkele jaren van vogelgriep.
Het bestuur wil niettemin proberen op za. 21 maart 2020 de volgende hanenkeuring te
organiseren bij voldoende inschrijvingen. Hopelijk zijn er dan wel genoeg inzendingen.
De Clubdag en jaarvergadering met mee te brengen dieren is vastgesteld op zaterdag 26 sept. ’20
in de meerjarenafspraak met de AKV over de beschikbaarheid van dit clubgebouw.
De Noordshow is gekozen als clubshow in 2019-2020 en de Oneto voor ons jubileum in 2020.
Voor ons 60 jarige jubileum in 2020 is er voldoende geld om een jubileumshow kunnen houden.
In de Rondvraag wordt het beleid van het bestuur over de geeltarwe erkenning bij hanen van Ko
Shamo en Shamo besproken. We gaan daar als vereniging geen energie meer in steken, omdat de
Europese speciaalclubs geen eenduidig standpunt hebben en deze kleur een “bijproduct” is
De keuring van 122 vechthoenders door E.W. ZWama, T. Boschma en I.S. Meester is om 11.10 uur
begonnen. Tijdens de keuring volgt de heerlijke lunch om 13.00 uur, waarna om half drie de 5
nieuwe prijzen van VFV glasgravure kunnen worden uitgereikt.
De F-winnaars per ras krijgen driekleur VFV NL rozetten.
Bij de grote vechthoenders wint Adrie Brouwers met Shamo tarwe VJ.
T. Akkermans is met Brugse Vechter goudhals VJ reservekampioen.
R.P. Nicolai wint met Shamokriel tarwe VJ en Stefan Lust krijgt zijn glasgravure voor Indische
Vechtkriel dubbelgezoomd MJ, T. Akkermans is derdes met Brugse Vechterkriel goudberken VJ.
Adrie Brouwers legt zijn keuringsuitslag voor de erkenning van 2 nieuwe kleurslagen voor aan het
bestuur ter overweging en verwerking.
Het uitkooien na deze geslaagde clubdag en -keuring begint om 15.30 uur.
Notulist: Gerrit Wunderink.

