
Notulen ledenvergadering 16 mei 2017 

 
Opening 
De voorzitter opent deze vergadering.  
 
Ingekomen stukken 

- Jaarboek KLN 
- Jaarboek NBS 
- Brief aftreden voorzitter Jasper Smelt KLN 
- KLN op weg naar 2019 
- Uitnodiging Noord-Limburgse verenigingen (Onder ons Helden organisator) voor 

presentatie voor alle leden op 29 mei over de visie van de KLN 2019. Wordt gemaild 
naar alle leden.  
 

Uitgegane stukken 
Niets 
 
Mededelingen 

 Afgemeld voor de vergadering: Jan Janssen, Thijs Lenssen, Ton Nelissen, Mies Huijs, Hay 
Smedts, Peter Verdellen, Leon en Miranda Vullings, Beer Peters. 

 Voor de barbecue is alles geregeld  15:30uur molen Meterik  Jan Leijsten  Jan 
Janssen. 

 Manegebestuur heeft medegedeeld dat de consumpties per volgende vergadering van 
€1,50 naar €2,- gaan.  

 Op de Noord-Limburgse vergadering is onder andere besproken: 

 Idee opgevat om een gezamenlijke presentatie te houden waar de visie van de KLN 
2019 besproken wordt. Dit wordt door enkele leden van de werkgroep KLN 
toegelicht. Mieke stuurt de uitnodiging rond.  

 Neer heeft een open show (2-daags) in 2018. 

 Venlo heeft een 1dags keuring op 28 oktober.  

 Om de samenwerking met andere verengingen verder uit te bouwen willen we 
meedoen aan de gezamenlijke jongdierendag (19 aug) met Neer, Reuver en Venlo. 
Van zowel het bestuur als vanuit de leden wordt hier positief op gereageerd. Per 
inzender mogen er max 5 dieren per diergroep ingezonden worden. De kosten 
worden achteraf door het aantal dieren gedeeld. Het is een open keuring en na 
afloop is er een barbecue (kosten ong 15,-). Ook wordt er verwacht dat we mee 
opruimen. Watervogels zijn ook welkom. Zodra er meer bekend is volgt dit.  
Het enten wordt hierdoor een week vervroegd. 

 
Rondvraag 
Heidi: Heeft nog eierdoosjes over.  
Willem: Op welke temp kun je het beste het broedmachine instellen? Voor zowel kippen als 
eenden. Misschien een keer op terug komen op een volgende vergadering.  
Sraar: Eenden aan het broeden, maar gaat niet goed. Heeft er iemand kloeken over? 
Toon: Wie gaat er naar de landelijke vergaderingen? Wordt nog bekeken.  
Henk: heeft nog 3 groenvleugelduiven over. Frans heeft interesse.  
 
Na afloop houdt NBS voorzitter Thom Laming een interessante presentatie over hoe de NBS 
de afgelopen jaren (en de toekomst) ziet.  
 
Voorzitter     Secretaris  


