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Algemene Vergadering werkjaar 2019 

Locatie: Ten Hove 11, 8581 Kerkhove  
Datum: 18 januari 2020, 10.00u  
Aanwezigen: zie bijlagen pag.°1 
 
Benadrukking van het doel van BMVC: 
ARTIKEL 3 uit de Statuten van BMVC: 
Het doel van de vereniging is liefhebbers en fokkers van de Magyar Vizsla (zowel kort- als draadhaar) nader 
tot elkaar te brengen. Daarbij het behouden en verbeteren van deze rassen zowel exterieur als de 
jachteigenschappen. 
  
De vereniging tracht dit doel te bereiken o.a. door allerhande informatie betreffende het ras mede te delen 
langs het clubblad, website, facebook, enz.… maar ook door het houden en ondersteunen van activiteiten 
die het ras ten goede kunnen komen. Voorts door alle andere middelen die het doel kunnen bevorderen 
mits deze niet in strijd zijn met de KKUSH of met de wet. 
  
Agenda van de vergadering: 

1. Welkom door de Voorzitter en Onder Voorzitter 
2. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering 19 jan. 2019 
3. Jaarverslag 2019 
4. Jaarrekening 2019  
5. Begroting werkjaar 2020 
6. Kwijting aan de bestuurders 
7. Activiteitenkalender 2020 
8. Aanvaarding ambtsbeëindiiging 
 -Koen Vermeijen 
 -Nils Serneels 
 -Freya Curinckx 
 -Zus Dewitte 
9. Benoeming van de bestuurders 
 -Maarten Goemaere 
10. Aanpassingen aan Statuten aan: 
 -Wetboek Vennootschapen en Verenigingen 
 -Adres Maatschappelijke zetel  

 
 
 
 

 

Maatschappelijke zetel: 
Otterstraat 12 
2300 Turnhout 
RPR Antwerpen, Afdeling 
Turnhout 

Bank rek: 
KBC: BE46 7374 2708 0636 
BIC: KREDBEBB 

Ond nr. 448 038 347 
mail: 
info@magyarvizsla.be 
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1. Verwelkoming door de Ondervoorzitter, Sandrine Van der Zwalmen, die de functie als voorzitter 
waarnam nadat de voorzitter, Koen Vermeyen, zijn ontslag had ingediend. Het bestuur is de 
ondervoorzitter dankbaar voor het inspringen, zo werd de continuïteit van BMVC bewaard.  
 
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 19-01-2019. 

ü Voorlezing verslag Algemene Vergadering werkjaar 2018 
ü Controle alle bijlagen 
ü GELEZEN EN GOEDGEKEURD DOOR HET VOLTALLIG BESTUUR 
 

3.  Jaarverslag 2019. 
• 19 januari: Algemene vergadering te Kerkhove 
• 26 tot 28 april: Hunting – 3 dagen jachtsfeer opsnuiven – jagerspubliek laten kennis maken met de 

Vizsla 
• 2 juni: Vroegzomerwandeling – Lommelse Sahara, beperkte opkomst door het warme weer, 

beperkte aantal leden in deze regio? Afgelegen maar prachtige locatie, schaduw, water, losloop 
mogelijk. 

• Infosessie voorbereiding TAN- afgelast door ziekte van de spreker 
• 21 juli: TAN1 – dank aan Frans Naassens, Barelstraat 15 B-9880 Aalter – prachtige dag, goede 

opkomst 
• TAN2 – afgelast wegens te lage opkomst 
• 8 september: Vizsladag - Kruishoutem – 57 honden ingeschreven, mooie dag, mooie winnaar Le 

Kastaar 
• 13 oktober: Veldwedstrijd – Kortrijk -CACIT ras-speciale – mooie winnaar Guus, aangename dag 
• 11 november: Strandwandeling – Wenduine – 57 vizsla’s – slecht weer maar mooie opkomst 
• 17 november: Eurodogshow - contacten met (toekomstige) vizsla-eigenaars 
• Bulletin – 3 boekjes, waarin veel foto’s in staan, deze geven een nog beter overzicht van onze 

jaarwerking. 
 

4. Jaarrekening 2019 
ü Op 31/12/2019 totale liquide middelen bedragen €4.875,36.  De voorraad is gezakt naar 

€5.519,73. BMVC heeft €5.958,78 geïnvesteerd en ook betaald vermits de gelden beschikbaar waren. Dit 
groot bedrag kunnen wij dus niet in éénmaal in kost boeken op dit jaar maar gaan we de kosten verdelen 
of afschrijven op verschillende jaren. 
 
De aanhangwagen TWIN kost €3803,83 en wordt lineair afgeschreven op 10 jaar = jaarlijks €380,38  
De 2 vouwtenten 4 x 4 m met draagtas (€1.804,95) en de geluidsinstallatie (€350,00) worden lineair 
afgeschreven op 5 jaar = jaarlijks €430,99. 
 
De totale opbrengsten zijn €7135,76 waarvan de ontvangst lidgelden met €2985,00 de grootste inkomst 
is. 
Op de tweede plaats komen de inschrijvingen van de vizsladag met 1.971 €. 
De totale uitgaven bedragen €9.204,52 waarvan drukwerk en ontwerp met €3.298,02 de grootste kost is. 
 

5. Begroting 2020 en goedkeuring 
ü Is gebaseerd op het aantal leden 2019 en de jaarrekening van 2019, maar er werd ook rekening 

gehouden met aankopen die moeten gebeuren, kosten die gemaakt zullen worden.  
ü Het lidgeld wordt ook dit jaar vastgesteld op €30,- 	
ü Ook zullen de bedragen voor de adverteerders in de Bulletins die gehandhaafd werden in 2017 

behouden blijven.	
ü Toevoeging aan begroting: aankoop aanhangwagen en tenten.	
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6. Controle en kwijting aan bestuurders door: 
ü Maarten Goemaere 
ü Veerle Defever 
 

7. Activiteitenkalender BMVC 2020. 
Voornamelijk activiteiten die ook in 2019 plaatsvonden, we staan open voor suggesties. We hebben 
één TAN en een wandeling verschoven naar Regio Kempen om zo leden aan te spreken uit dit 
landsgedeelte.  
 
14 maart: Infostand: 47ste Schaal der Kempen – NAVO-hallen te 2381 Weelde op.  
1 juni: Pinkstermaandag Vroegzomerwandeling (locatie nog te bepalen, suggesties welkom) 
4 juli: Infomoment TAN (info volgt later). 
21 juli: TAN 1 te 2020 Aalter (test d’aptitude naturelle – test natuurlijke aanleg). 
15 augustus: TAN 2 (regio Kempen, verder info volgt).  
13 september: Vizsladag Clubwedstrijd te Kruisem “De Zandvlooi” (Nationale Exterieukeuring met 
CAC - Exposition Canine Nationale CAC)  
19 september: Veldwedstrijd te Kortrijk, Zomernajaar alle continentalen met CAC-CACIT open klas 
Solo. 
11 november: Strandwandeling Wenduine (Promenade à la plage). 

 Startadres: Campingcafetaria Sunpark, Paseidonlaan1, 8420 de Haan (Wenduine) 
7 en 8 november: Eurodogshow Kortrijk, Internationale Rashondententoonstelling 
 Bezoekershonden zijn gratis toegelaten maar enkel na vertoon van het Europees paspoort met de 
nodige inentingen. 
 
13 januari 2021: BMVC Algemene Vergadering; werkjaar 2020 

 
8. Begroting 2020 en goedkeuring 

ü Samenvatting: 
De inkomsten worden begroot op €7.275,- waarbij de lidgelden €3.000,- bedragen (100 leden). 
Voor de vizsladag hebben wij de inkomsten op €1.900,- geschat. 
 

De uitgaven worden begroot op €6.400,- waarbij het drukwerk en ontwerp €3.000,- beloopt. 
Er werd €2.000,- begroot voor de vizsladag, TAN1 en TAN2, wandelingen en de veldwedstrijd 
BMVC. 
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9. Statutaire benoemingen en ontslagen 
ü Kandidaat-Voorzitter:  

ü Nils Serneels, zijn kandidatuur werd niet aanvaard. 
ü Bernard Lambrecht, zijn kandidatuur werd door het bestuur goedgekeurd.  
Resultaat van de stemming: 10 stemmen voor, 1 onthouding. 
  

ü Er hebben zich twee nieuwe kandidaat-bestuursleden aangemeld,  
ü Evelien Temmerman 
ü Tony Bekers 
 

ü Koen Vermeyen neemt ontslag uit het dagelijks bestuur en wordt bestuurslid. 
ü Koen Vermeyen 

ü De volgende personen hebben ontslag genomen in het werkjaar 2019 
ü Koen Vermeyen 
ü Zus Dewitte 
ü Laurance Kortooms 
ü Philip Bosteels 
ü Martin Goethals 

ü Conform aan de statuten, het ontslag van één lid uit het dagelijks bestuur:  
  Nota: Werd voldaan door het ontslag van Koen Vermeyen. 
 

De samenstelling van het dagelijks bestuur en de effectieve leden luiden als volgt: 
 

Dagelijks Bestuur Effectieve leden 
-voorzitter: Bernard Lambrechts 
-ondervoorzitter: Sandrine Van der Zwalmen 
-penningmeester: Viviane Declercq 
-secretaris: Inge Collier 

- Tony Destorme 
- Veerle Defever 
- Koen Vermeyen 
- Goemaere Maarten 
- Temerman Evelien 
- Bekers Tony 

 
Alle functies werden bekrachtigd. 
De commissies werden opgeheven om een vlottere samenwerking te bewerkstelligen.  
 
10. Aanpassingen aan Statuten: 

• Wetboek Vennootschap en Verenigingen: Wij zijn niet klaar met de aanpassing van de statuten, 
dit zal verwerkt worden in de loop van 2020.  De aangepaste versie zal een agendapunt zijn op de 
AV van 2021. 
• Nieuw adres maatschappelijke zetel BMVC: Watermolenstraat 67, 8700 Oudenaarde 
 

De voorzitter sluit de vergadering op 12.30u. 
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