
Verslag Algemene Vergadering op zondag 14 april 2019 
 
Aanwezig: 23 leden (presentielijst bij secretariaat) 
Afwezig met kennisgeving: Jan Aalbers, Miriam Lentjes, Anton Kempink 
 
Verslaglegging: Thekla Bluemink-Holkenborg (secretaris) 
 
1. Opening 

De voorzitter (Toon Hulshof) opent de vergadering om 16.00 uur. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Een ingekomen stuk van Lotte van Dijk over de wijzigingsvoorstellen m.b.t. het VFR wordt 
besproken bij agendapunt 8. 
 

3. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering 17-04-2018 (Clubblad 2018-2, blz. 24). 
Het verslag wordt goedgekeurd met de rectificatie zoals deze vermeld staat in clubblad 2019-1, 
blz. 6. 
 

4. Jaarverslag (Clubblad 2019-1) 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 

5. Financieel verslag 2018 en begroting 2019 (uitgereikt in de vergadering) 
De post ‘Ontvangen inschrijfgelden’ ad € 152,- is het inschrijfbedrag van nieuwe leden. De 
financiële gegevens van de commissies ontbreken nog in dit overzicht. De penningmeester zet 
de financiële gegevens van de commissies in het komende clubblad en verwerkt deze in de 
volgende jaarstukken.  
 

6. Verslag financiële commissie en decharge voor het gevoerde financiële beleid 
Frans Voslar en Piet Deen controleerden de stukken en melden dat alles in orde is. Zij verlenen 
decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid. 
 

7. Benoeming financiële commissie 
Jeroen van Eijk volgt volgend jaar Frans Voslar op. Piet Deen blijft nog een jaar in de cie. De 
vereniging zoekt nog een reservelid. Geïnteresseerde kunnen zich melden bij de penningmeester 
(penningmeester@ceskyfousekvereniging.nl). 
 

8. Voorstel tot wijziging van het verenigingsfokreglement (VFR) 
De FAC (fokadviescie.) stelt een aanpassing voor van het huidige VFR op de volgende punten: 

• Dekkingen reuen (toevoegen max. leeftijd reu en aanpassen max. aantal en voorwaarden 
dekkingen) 

• Opnemen verplichte screening elleboogdysplasie 

• Kleine aanpassing exterieurregels 

• Opnemen jachtgeschiktheidstest 
Het volledige voorstel stond voor deze vergadering op de homepage van de verenigingswebsite 
en is opvraagbaar via het secretariaat (secretaris@ceskyfousekvereniging.nl). 
Lotte van Dijk stuurde een aantal opmerkingen/vragen n.a.v. het nieuwe voorstel. Er volgt een 
discussie over het aantal keren dat een reu of teef gebruikt mag worden. Daarnaast wordt 
gevraagd of afwijkende fokadviezen openbaar kunnen worden gemaakt. Het bestuur is van 
mening dat dit geen meerwaarde heeft. Het bestuur stelt voor het huidige voorstel in stemming te 
brengen met de opmerking dat een aanvraag met goede argumenten voor afwijken van het VFR 
altijd voorgelegd kan worden aan de FAC. Anderzijds heeft de FAC vetorecht m.b.t. gezondheid 
en inteeltcoëfficient. 
Na stemming wordt het originele voorstel met meerderheid van stemmen aangenomen. Het 
voorstel wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Beheer. Het nieuwe reglement is 
van kracht na goedkeuring door de Raad van Beheer en publicatie op de verenigingswebsite en 
in het clubblad. 
 

9. Uitleg nieuwe verdeelsleutel/nieuw puntenstelsel voor de veelzijdigheidsprijzen 
De FAC laat tijdens de vergadering een nieuw voorstel zien. Belangrijkste reden voor aanpassing 
is de onderwaardering van de Duitse VGP en vergelijkbare Tsjechische proeven. Het nieuwe 
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stelsel gaat uit van optellen van te behalen punten bij verschillende onderdelen. Daarnaast telt 
exterieurbeoordeling nu ook mee (zoals ook bij de Grote prijs Jan Coldeweij). 
Na het beantwoorden van enkele vragen wordt het voorstel ter stemming voorgelegd aan de 
vergadering. Het voorstel wordt aangenomen. Het nieuwe puntenstelsel wordt vermeld in het 
clubblad en op de verenigingswebsite.  
 

10. Uitreiking veelzijdigheidsprijzen CFVN over 2018 
De volgende honden ontvangen de bronzen veelzijdigheidsprijs: 

• Diana, eigenaar Theo Witjes 

• Arrêtte Venaticus Major, eigenaar Lotte van Dijk 

• Zoë Venaticus Major, eigenaar Thekla Bluemink-Holkenborg 

• Toots van de Vlasroot, eigenaar Ellis Olde-Bolhaar 
 

11. Bestuursverkiezing 
De voorzitter treedt per direct af. Voor deze functie stelt Bram Klok zich beschikbaar. 
Het bestuur bedankt Toon Hulshof voor zijn inzet voor de vereniging en benoemd hem tot Lid van 
verdienste. Het benoemingsvoorstel van Bram Klok wordt bij acclamatie aangenomen. Bram Klok 
neemt de voorzittershamer over van Toon Hulshof.  
De Voorzitter van de fokadviescommissie en de voorzitter van de evenementencommissie zijn 
volgens rooster aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar en worden bij acclamatie opnieuw 
gekozen.  
 

12. Rondvraag 
Arie Scherbeijn meldt dat de data van de verenigings-SJP en -MAP nog niet op de 
verenigingssite staan. De data worden toegevoegd. Daarnaast vraagt hij vanuit de vereniging 
meer aanmoediging voor deelname aan veldwerkevenementen. Dit voorjaar was er geen enkele 
Cesky Fousek aanwezig bij de BVT’s (basisveldwerktest). Er is nog kans mee te doen op 4 mei 
a.s., de laatste BVT van dit voorjaar van de Vereniging de Weimarse Staande hond. 
 

13. Sluiting 
De nieuwe voorzitter (Bram Klok) sluit de vergadering om 17.00 uur. 


