
Notulen algemene jaarvergadering 14 februari 2017 

 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering. Een bijzonder welkom aan onze nieuwe leden aan Leon 
en Miranda Vullings. Zij hebben een groothandel in vogelbenodigdheden en zijn begonnen 
met het fokken van vele diverse vogels.   
 
Notulen ledenvergadering 13 december 
Geen opmerkingen.  
 
Ingekomen stukken 

- Mail Jan Schaareman  KLL vergadering  
- Voorjaarsdag NBS 18 februari 
- Overlijdensbericht Hennie Nissen en Piet Willems 
- Kerstkaart Agnes Janssen met adreswijzigingen 
- Vergunning tentoonstelling 2017 is binnen 

 
Uitgegane stukken 

- niets 
 
Vergoedingen 
De voorzitter neemt nogmaals kort het voorstel nogmaals door, zodat hier een besluit over 
genomen kan worden.  
Huub: wij zitten dicht aan de grens, waarom worden die entingen die in Duitsland-België 
verplicht zijn niet meer vergoed? Om het duidelijk voor iedereen te houden hebben we als 
bestuur ervoor gekozen om alleen de verplichte entingen vanuit de KLN en NBS te 
organiseren. Het is de keuze voor de fokker om in buitenlandse shows in te zenden.  
Frans: hoe het zit met de postduiven? Die moeten geënt zijn tegen paramixo. Waarom die 
niet vergoed? Dit is alleen verplicht voor de duiven die op wedvluchten vliegen. Diegene die 
alleen op de show inzenden is dit niet verplicht.  
Toon merkt op dat de hoge kosten bij de duivenenting het vooral inzit dat de dierenarts 
overal langs moet gaan. Optie om de duivenfokkers de dieren bij elkaar te brengen en dan 
de dierenarts 1x te laten komen. Misschien een idee om een keer met enkele duivenfokkers 
en dierenarts bij elkaar te zitten wat de mogelijkheden zijn.  
Verder zijn er geen bezwaren voor het voorstel en dus akkoord.  
 
Mededelingen 
Afgemeld voor de vergadering: Jurgen Wijnbergen, Jan Tielen, Koos Hermens, Henk 
Philipsen, Wim de Bruijn.  
Heidi, Chantal en Thijs zijn bezig voor een nieuwe website. Zodra hier meer bekend over is, 
komen we hierop terug.  
 
Jaarverslag 
Mieke presenteert met het jaarverslag. Dit verslag is tevens in het jaarboekje terug te 
vinden. Er waren geen op- of aanmerkingen van de leden op dit verslag. Mieke werd met 
een applaus bedankt. 
 



Financieel verslag 
Het financieel verslag wordt door Henk toegelicht en wordt bedankt voor de duidelijke 
uitleg.  
 
Verslag kascontrolecommissie 
In de commissie zaten Marcel Hermens en Cor Janssen (reserve Wilhelmien vd Burgt). De 
kascontrolecommissie heeft onlangs haar controle uitgevoerd en daarbij geconstateerd dat 
alles naar behoren was verantwoord. Wel vielen de hoge kosten van de enten duiven op en 
de hoge kosten van het eten bij het PTC. Het eten zat nu op 16 euro per persoon. Hier 
moeten we op blijven letten.  
De kascommissie stelt de vergadering derhalve voor om het bestuur decharge te verlenen 
voor het over het jaar 2016 gevoerde financiële beleid. De vergadering stemt hiermee in met 
een applaus. Marcel is vervolgens aftredend, zodat voor 2017 de commissie bestaat uit Cor 
Janssen en Wilhelmien van de Burgt. Als reserve meldt zich Thijs Lenssen.  
 
Bestuursverkiezing 
Aftredend volgens schema is: Wien Vullings en Mieke van Bracht. Zij stellen zich herkiesbaar 
en worden bij acclamatie gekozen.  
 
Jubilarissen 
Piet Wijnandts is 40 jaar lid bij P.S.V. Horst e.o. Dit is bij ons geen “officiele” mijlpaal, maar 
dit vinden we wel zeker het vermelden waard. Piet kon helaas niet aanwezig zijn.  
Mieke van Bracht is 25 jaar lid bij de KLN. Ze krijgt hiervoor het certificaat en bijbehorende 
speld opgespeld door de voorzitter.  
 
Uitslagen shows 
Noordshow: Olivia de Klein reserve kampioen jeugd.  
Gelderlandshow: Huub en Wilhelmien: certificaat bij de Kings. 
Championshow: Ton Daniëls: ere certificaat.   
 
Instellen tentoonstellingscommissies 
Vraagprogrammacommissie: Thijs Lenssen, Henk de Klein, Erik Gubbels, Hans Pauwels, Hay 
Smedts, Chantal Gubbels, Marcel Hermens en Jacky Theelen. Toon Selten meldt zich af.  
Tombolacommissie: Jan en Riek Janssen 
Barcommissie: Wilhelmien van der Burgt, Koos Hermens en Thijs Lenssen. Piet van Bracht 
meldt zich aan.  
Inrichtingscommissie: Cor Janssen, Ton Daniels, Henk Raedts, Jurgen Wijnbergen, Willem 
Pijnenburg en Mieke van Bracht. Toon Selten meldt zich af. 
PR Commissie: Heidi Selten, Wilhelmien van der Burgt (laatste jaar) en Wien Vullings. 
Doordat Wilhelmien aangeeft dat dit haar laatste jaar is, zoeken we iemand erbij.   
Voercommissie: Hans Pauwels, Ton Daniëls, Heidi Selten en Jacky Theelen.  
 
Overige Commissies 
Entcommissie: Willem Pijnenburg. 
Tatoeëercommissie: Willy Gooren 
Ringencommissie: Jacky Theelen 
Onderhoudscommissie: Ton Daniels, Hans Pauwels en Huub de Bruijn. 



Wat verder ter tafel komt 
Jan Schaareman heeft een fotoreportage van de Peelhorstshow gemaakt voor Avicultura 
Europe (http://www.aviculture-europe.nl/nummers/17N01A15.pdf).  
We willen proberen de nieuwe leden proberen beter te houden. Dit willen we proberen 
door aan het nieuwe lid een “buddy” te koppelen (indien hieraan behoefte is). Hierdoor 
heeft het nieuwe lid een contactpersoon waar hij met vragen terecht kan. Vanuit de 
vergadering wordt hier positief op gereageerd.  
 
Rondvraag 
Willem: Pasen De Locht 16 en 17 april. Bekijk even of je kunt. Willem zorgt voor de kuikens-
eieren.   
Wien: tip om zand bij de kuikens om plakkontjes tegen te gaan. Helpt erg goed.  
Willy: Eieren koken, prakken en beschuit (of kuikenbiest) erdoor mengen werkt ook goed.  
Marcel: kent iemand die vogelshow met Ara’s kan organiseren. Daarnaast kent hij ook 
iemand die in Arnhem diverse rondleidingen (oude dieren-tuinen). Mogelijk iets voor 
hokbezoek-barbecue? Hoe zit het met de bestuursverkiezing schriftelijk stemmen? Dit gaan 
we terugzoeken in de statuten en komen hier volgende vergadering op terug. Hoe denken 
we over 10 jaar te staan als vereniging? Samenwerking met andere verenigingen? Hoe zien 
jullie dat? Gezamenlijke jongdierendag/enting/vervoer shows,…. In het bestuur hebben we 
hier al diverse keren over gebrainstormd. Alle ideeën vanuit de vereniging zijn welkom! 
Henk: heeft 3 roodschoudertaling over.  
Mieke: Op het werk zijn ze met een proef bezig met opfokhennen. Deze 1200 hennen 
moeten halverwege april weg. Wie interesse heeft, melden bij Mieke.  
 
Uitreiken jaarboekjes 
Alle aanwezige leden krijgen het jaarboekje. De overige leden krijgen het boekje binnenkort 
in de brievenbus 
 
 
 
Voorzitter     Secretaris  

 

http://www.aviculture-europe.nl/nummers/17N01A15.pdf

