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Prijzenschema 2021/2022		
Jaarlijkse Clubshow
Lakenvelders:
Bij 5 t/m 20 ingezonden dieren:

3625.
3626.

€ 7,50 voor de fraaiste haan
€ 7,50 voor de fraaiste hen
Bij 21 en meer ingezonden dieren:

3627.
3628.
3629.
3630.
3631.
3632.

€ 7,50 voor de fraaiste haan
€ 5,50 voor de fraaiste haan op 1 na
€ 4,50 voor de fraaiste haan op 2 na
€ 7,50 voor de fraaiste hen
€ 5,50 voor de fraaiste hen op 1 na
€ 4,50 voor de fraaiste hen op 2 na

Vorwerkkrielen:
3649.
3650.

3643.
3644.
3645.
3646.
3647.
3648.

Districtshows
Bij minimaal 5 t/m 11 dieren.

3657.
3658.

2021
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€ 5,00 voor de fraaiste haan
€ 5,00 voor de fraaiste hen
Bij 21 of meer dieren.

3659.
3660.
3661.
3662.
3663.
3664.

€ 5,00 voor de fraaiste haan
€ 4,00 voor de fraaiste haan op 1 na
€ 2,50 voor de fraaiste haan op 2 na
€ 5,00 voor de fraaiste hen
€ 4,00 voor de fraaiste hen op 1 na
€ 2,50 voor de fraaiste hen op 2 na

Lakenvelderkrielen:

Open tentoonstelllngen

Bij 5 t/m 20 ingezonden dieren:

Bij minimaal 5 dieren.

€ 7,50 voor de fraaiste haan
€ 7,50 voor de fraaiste hen

3665.

Bij 21 en meer ingezonden dieren:

3666 .
3667.

€ 7,50 voor de fraaiste haan
€ 5,50 voor de fraaiste haan op 1 na
€ 4,50 voor de fraaiste haan op 2 na
€ 7,50 voor de fraaiste hen
€ 5,50 voor de fraaiste hen op 1 na
€ 4,50 voor de fraaiste hen op 2 na

EDITIE

er
nd

3641.
3642.

€ 7,50 voor de fraaiste haan
€ 5,50 voor de fraaiste haan op 1 na
€ 4,50 voor de fraaiste haan op 2 na
€ 7,50 voor de fraaiste hen
€ 5,50 voor de fraaiste hen op 1 na
€ 4,50 voor de fraaiste hen op 2 na

€ 7,50 voor de fraaiste haan
€ 5,50 voor de fraaiste haan op 1 na
€ 4,50 voor de fraaiste haan op 2 na
€ 7,50 voor de fraaiste hen
€ 5,50 voor de fraaiste hen op 1 na
€ 4,50 voor de fraaiste hen op 2 na

Peelhorstshow, Oneto, Gelderlandshow,
Noordshow en Boskoop

Bij 21 en meer ingezonden dieren:

3635.
3636.
3637.
3638.
3639.
3640.

€ 7,50 voor de fraaiste haan
€ 7,50 voor de fraaiste hen
Bij 21 en meer ingezonden dieren:

3651.
3652.
3653.
3654.
3655.
3656.

Bij 5 t/m 20 ingezonden dieren:

€ 7,50 voor de fraaiste haan
€ 7,50 voor de fraaiste hen

Clubblad

Bij 5 t/m 20 ingezonden dieren:

Vorwerkhoenders:
3633.
3634.
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€ 2,50 voor het fraaiste dier
Bij minimaal 11 dieren.
€ 2,50 voor de fraaiste haan
€ 2,50 voor de fraaiste hen
Bij 21 of meer dieren:

3668.
3669.
3670.
3671.

€ 2,50 voor de fraaiste haan
€ 2,50 vd fraaiste haan op 1 na
€ 2,50 voor de fraaiste hen
€ 2,50 vd fraaiste hen op 1 na

Alle prijzenschema’s gelden voor zowel Vorwerk- als Lakenvelder groot, blauw en kriel.
Bij krielen mag het aantal ingezonden LV + VW dieren bij elkaar worden opgeteld.
Minimaal predikaat ZG en in concurrentie.

Sinds 1980

Lakenvelder &
Vorwerkclub
April 2021
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Digitale Jaarvergadering 2021

Secretariaat:

Beste lezers,

Jacob van Lenneplaan 2, 2012 PL Haarlem
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Ereleden:			
T. van Bloemendaal
			H. Peeters
			G.J. Pluim
			H. van Wezendonk

Ondanks alle beperkingen hebben we het afgelopen jaar een groot aantal clubactiviteiten
van de grond weten te krijgen. Misschien mede daardoor is onze club opnieuw stevig
gegroeid: we begroeten maar liefst 20 nieuwe leden plús 11 proefleden. Zo komen we
eind 2020 op 121 Lakenvelder & Vorwerk liefhebbers in Nederland.

Bestuur *

Die verdubbeling van het aantal leden in 3 jaar is natuurlijk ontzettend mooi en we kijken er
dan ook naar uit u allemaal, opnieuw of voor het eerst, persoonlijk te ontmoeten. We hebben
goede hoop dat dat dit jaar tijdens de Hokbezoekdagen of de Jongdierendag gaat lukken.

Voorzitter:		
Henk Fennema
			Y voorzitter@lakenvelder-vorwerkclub.nl
Secretaris:
Jacqueline Bremmers
			Y secretariaat@lakenvelder-vorwerkclub.nl
Penningmeester:		
Bart Landheer
			Y penningmeester@lakenvelder-vorwerkclub.nl
Willem van Beijnen, ledenadministratie
Bestuurslid:		
			Y leden@lakenvelder-vorwerkclub.nl
Bestuurslid:		
Cees Wiggelo, bijzondere projecten
			Y projecten@lakenvelder-vorwerkclub.nl
			
Vacature:		Digitaal-redacteur
			
Bereidheid tot leren van Wordpress en Photoshop
		
Contributie:		
Lid worden kost € 17,50 per jaar
			
Proeflidmaatschap € 5,- via inschrijving lid.
			Aanmelden via www.lakenvelder-vorwerkclub.nl		
* In verband met de AVG-privacy vermelden we geen adresgegevens van bestuursleden.

© april 2021 Lakenvelder & Vorwerkhoender Speciaalclub

Lakenvelder &
Vorwerkclub
1 july 2017

We willen dit jaar extra aandacht besteden aan al die nieuwe leden, zodat u zich welkom en
thuis voelt. Onze groeiende club biedt zo de mogelijkheid tot meer en intensiever contact.
Met plezier zien en horen we dat er tussen leden regelmatig contact is. Dat stimuleren we
graag. Er woont altijd wel iemand bij u in de buurt. Kijk dus eens op onze ledenkaart wie er
bij u in de buurt woont en bel... Zo houden we iedereen actief, geboeid en geinteresseerd.
We horen graag over uw ervaringen.
Ook willen we de kwaliteit van onze dieren (nog) verder verbeteren en het aantal actieve
fokkers laten toenemen. Dat is voor het behoud van onze zeldzame huisdierrassen
noodzakelijk. Daarom delen we graag onze kennis over fokken met leden die graag daarmee
willen starten: het Fokkers-voor-Fokkers programma.
Het Corona-virus maakt dat we dit voorjaar niet bij elkaar kunnen komen voor de Algemene
Ledenvergadering. We kiezen dus opnieuw voor een digitale ALV zodat zoveel mogelijk
leden hun stem kunnen laten horen. Als bestuur hebben we de verantwoordelijkheid om de
jaarlijkse ‘hamerstukken’ onder uw aandacht te brengen en daar formeel goedkeuring voor
te vragen. Dit clubblad bevat de informatie daarover.
We wensen u dat u gezond blijft en dat vaccinatie ons allen weer de mogelijkheid biedt om
elkaar, later dit jaar, persoonlijk te ontmoeten. We kijken ernaar uit...

Uw bestuur
Nederlandse Lakenvelder en Vorwerkhoender Speciaalclub
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Nieuwe plannen seizoen 2021-2022

Agenda D(igitale)ALV 2021

Ook voor 2021 zijn de data van de hokbezoeken gepland en de programma’s klaar. Daarover
later meer. Voor het derde jaar in successie belooft het opnieuw leerzaam én gezellig te
worden. In hoeverre deze bezoeken kunnen doorgaan hangt natuurlijk af van de dan
geldende Corona-maatregelen.

Digitaal uw stem uitbrengen.: https://lakenvelder-vorwerkclub.nl/ALV2021
De hieronder aangegeven stukken (pdf ) kunt u downloaden op diezelfde pagina.

Het Fokkers-voor-Fokkers programma is van start gegaan. Ervaren fokkers helpen
startende fokkers die graag een kwalitaiteve bijdrage willen leveren aan het behoud van
onze bijzondere hoenderassen. We zijn bijzonder benieuwd wie dit jaar de eerste
Pluim-van-het-jaar gaat winnen.
Verder willen we als club meer aan
kennisoverdracht en onderzoek
gaan doen. Zo doen we dit jaar een
kleinschalige test met het anti-bloedluis
middel Exzolt. Heeft u ook ideëen of
suggesties dan horen we die graag.
We verwachten veel van het komende
showseizoen 2021. Met zoveel nieuwe
leden verwachten we veel Lakenvelder
en Vorwerkhoenders te zien dit jaar.
Omdat het aantal krielenfokkers nog niet zo groot is, mogen dit jaar inzendingen op shows
van zowel Lakenvelder- als Vorwerkkrielen samen worden opgeteld om zo voldoende ‘in
concurrentie’ te zijn.
Uw bestuur zal bij verschillende landelijke shows en districtshows betrokken zijn. We
komen graag kijken naar uw fraaie inzendingen. Komend jaar hebben we 5 districtshows
vastgelegd, zo is er altijd in uw regio een districtshow.
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Wij ontvangen uw stemformulier graag uiterlijk zaterdag 17 april 2021.
Dit kunt u na invullen direct verzenden via onze website.
1. Nieuw binnengekomen stukken en mededelingen
Onze club is al jaren lid van de NHC, de neerlandse Hoenderclub. Binnen het bestuur is de
vraag gesteld wat dit lidmaatschap onze club biedt. Helaas is de NHC nauwelijks zichtbaar en
actief en zoekt, zonder veel succes, al jaren naar een nieuw bestuur. Het bestuur heeft besloten om nog dit jaar lid te blijven maar met ingang van 2022 haar lidmaatschap op te zeggen.
2. Hamerstukken
De volgende onderwerpen van de Algemene Leden Vergadering vormen een vast onderdeel. Het gaat om verslagen over het inmiddels afgelopen jaar 2020 die we als vereniging
verplicht moeten voorleggen. Uw stem is dus noodzakelijke. Het bestuur vraagt om uw
goedkeuring via internet. Net als vorig jaar kunt u de stukken rustig thuis lezen.
Uw aanvulling of commentaar is natuurlijk ook van harte welkom.

A. Club Jaarverslag 2020
Download de separate PDF. Graag aanvulling of akkoord.
B.Notulen jaarvergadering 2020
Download de separate PDF. Graag aanvulling of akkoord.
C. Financieel verslag 2020
Download de separate PDF. Graag aanvulling of akkoord.

Onze Jongdierendag zal plaatsvinden op zaterdag 4 september 2021 in Mijdrecht.
Een geweldige kans om elkaar weer te ontmoeten. Een aantal andere speciaalclubs zijn van
plan om hun Jongdierendag ook op die locatie onder te brengen. Er zal dus veel méér te zien
en te beleven zijn. Ook niet actieve fokkers en onze proefleden zijn bijzonder welkom om
naar de Jongdierendag te komen. Meer informatie ontvangt u begin augustus.

D. Verslag kascommisie 2020
Het bestuur ontving de goedkeuring door de kascommissie .
(Download de separate PDF) Het bestuur verzoekt de leden
om decharge voor gevoerd beleid. Graag uw instemming

Voor onze jaarlijkse Clubshow (locatie volgt) roepen we al onze leden op, om één jaar na
ons jubileumjaar, meer dan 100 hoenders te tonen. Het bestuur stelt dan ook voor om de
clubshow-inschrijfsubsidie van € 1 per dier (met een max van 5 dieren) te handhaven.

Onze penningmeester dhr. Bart Landheer heeft zijn eerste termijn

E. Bestuurverkiezing 2021

van drie jaar volbracht en is herkiesbaar. Zijn termijn loopt tot ALV 2024.
Graag uw instemming met zijn herbenoeming.
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Begroting 2021/2022

3. Financiën van onze club
Onze club staat er mede dankzij de groei van het aantal leden gezond voor. Ondanks Coroana
hebben we toch gepast aandacht kunnen geven aan ons 40-jarig jubileum: alle leden ontvingen een speciaal ontworpen aandenken in de vorm van een set theeglazen en ons nieuwe
Clubboek.
Voor komend jaar heeft de penningmeester een nieuw budget gemaakt dat u hier rechts van
ziet staan. We vragen uw mening en/of instemming over het volgende:
A. Benoeming kascommisie 2022
De administratie wordt jaarlijks gecontroleerd door onze kascommissie.
Deze bestaat uit 2 leden waarbij jaarlijks één lid vervangen wordt. Voor 2022
jaar hebben Bart Vos en Arie Abbing zich aangeboden om die taak op zich
te nemen. Graag uw instemming met hun benoeming.
B. Begroting 2021/2022
De begroting voor het voorliggend jaar leggen we u ter goedkeuring voor.
Aan inkomsten verwachten we een hogere contributie bijdrage door het toegenomen ledenaantal. Dat resulteert in een ‘potje’ voor extra clubactiviteiten.
Dat potje hoeft natuurlijk niet op maar geeft ruimte om nieuwe projecten te starten
zoals het Fokkers-voor-Fokkers programma en de Pluim van het Jaar .
Aan de kostenkant hebben we geen kosten voor de Digitale ALV maar wel de
vertrouwde kosten voor de Jongdierendag begroot evenals de voorgenomen
Clubshow-subsidie, regionale hokbezoeken en een Nieuwjaarsborrel.
De regionale hokbezoeken worden steeds enthousiaster bezocht. Daardoor zijn
deze ook vrijwel geheel kostendekken. Er is een forse post begroot voor prijzengeld
omdat we hopen dat u, na alle Corona-perikelen, weer enthousiast deelneemt
aan shows om onze dieren daar te laten keuren en tonen. 		
Zolang de voorraad strekt ontvangen nieuwe leden bij het aangaan van een vol
waardig club lidmaatschap (ad € 17,50( pj) gratis ons nieuwe clubboek kado.
Op die manier kunnen zij zich snel thuis voelen bij onze club..
Tot besluit is een kleine post onvoorzien opgenomen.
Graag uw instemming met deze begroting 2021/2022.

C. Shows & prijzenschema
Op de achterpagina treft u het prijzenschema aan. Naast de Jaarlijkse Clubshow stelt het bestuur voor om 5 district-shows te benoemen. Zo is er altijd een district-show bij u in de buurt.
Komend jaar zijn dit Oneto (oost), Gelderlandshow (midden), Peel-Horstshow (Zuid), en in
2022 de Noordshow (Hardenberg) en Boskoop show (West). Waar mogelijk zal uw bestuur
in januari aanwezig zijn voor de Nieuwjaarsborrel 2022.
Graag uw instemming met het prijzenschema 2021/2022.
D. Schenkingen en legaten
Voor 2021 geldt een (schenkings) belasting vrijstelling van € 3244,- per jaar. 		
Verder kan men via de notaris per testament, een legaat nalaten aan onze club. 		
Voor meer informatie: penningmeester@lakenvelder-vorwerkclub.nl

