
Notulen ledenvergadering 15 augustus 2017 

 
Opening 
De voorzitter opent deze 1e vergadering. Een bijzonder welkom aan ons nieuw lid Thijs 
Jeuken. Hij fokt diverse (dwerg) hoenders en siervogels.  
 
Notulen ledenvergadering 16 mei 
Geen op of aanmerkingen.  
 
Ingekomen stukken 

- Vraagprogramma Jeugdshow Laren 16 september 
 

Uitgegane stukken 
- Aanvraag vergunning Gemeente 

 
Mededelingen 
Afgemeld voor de vergadering: Huub en Wilhelmien, Hannie Vink en Jan Janssen.  
Het hokbezoek met barbeuce was goed verlopen. Een bijzonder bedankje aan onze leden 
waar wij op hokbezoek en barbecue zijn geweest. Met Riek Janssen gaat het alweer goed.  
 
Jongdierendag 
Aantallen P.S.V. Horst e.o.: 
Dwerghoenders 42 

Grote hoenders 11 

Konijnen 12 

Cavia's 4 

Watervogels 10 

Oorspr. Duiven 6 

TOTAAL DIEREN 85 

Inzenders 12 

Wij zorgen voor 27.5% van de dieren.  Om 9:30uur start de keuring dus zorg dat je optijd 
bent.  
 
Tentoonstelling 
De advertenties worden uitgereikt. Iedereen krijgt een envelop en probeert minimaal 1 
advertentie binnen te halen. In de envelop zit een begeleidende brief, kwitanties 
(achterlaten bij de adverteerder), voor iedere adverteerder 2 gratis entree en als laatste een 
invulformulier waarop het lid kan opschrijven welke advertenties hij opgehaald heeft.  
 
Tijdens de show verzorgt het secretariaat voor de drank/eten onder in de bak. Onderin de 
bak krijg je geen alcohol. Ga je zelf boven drank/eten halen, dan moet je betalen.  
Wilhelmien is op zoek naar foto’s voor de kantine te versieren. Jacky zorgt hiervoor.  
 
Er zijn wat ideeen ontstaan om de inrichting in de bak iets aan te passen (iets nieuws). Het 
idee is om de tombola en de hoek om te draaien, maar dan loop je waarschijnlijk 
tombolainkomsten mis. Tombola laten staan! Mogelijk tegenover de tombola de hoek 
maken? In de hoek ook de beamer zetten? 6-kantighoek verder naar achteren zetten? 



Chantal, Piet, Frank zorgen voor (bevruchte?) eieren voor de kuikens voor op de show. 
Toon wil de boeken die hij overheeft schenken aan de vereniging. Deze kunnen verkocht 
worden op de show. De opbrengst is ten goede van de vereniging.  
Jacky is op zoek naar leuke foto’s van leden van hun dieren en hun verblijf, voor in de 
powerpointpresentatie. 
Opening show. Misschien iemand van de bond? 
Karren: Zeilwagen Gubbels, Kellenaers vraagt Jan Zanders. 
 
Wat verder ter tafel komt 
Nieuwe website is gelanceerd. Bekijk hem eens en suggesties zijn welkom! 
Wil iedereen het werkschema zsm inleveren?  
 
De fokresultaten van de aanwezige leden worden doorgenomen.  
 
Rondvraag 
Cor: heeft een hoktuinhuisje over. Bij interesse info Cor. 
Willem: Konijnen op het dak gezet. In een hokje gezet en gaat nu goed. Bij samenwerking 
zakt de liefhebber steeds verder weg, hier moeten we goed zicht in blijven houden. 
Bijvoorbeeld bij de gans in Maasbree zou bijvoorbeeld een kleindierenvereniging hierbij 
helpen. Workshop? Boerenbond?  
Ton: Hokken huren? Ja. Kellenaers  Jan Zanders. Erik regelt de andere. 
Willy: vraagprogramma staat bij de konijnen nog 2016  moet 2017 zijn.  
Henk: heeft nog gaaspanelen over. Bij interesse info Henk.  
Peter: Heeft er iemand een entreactie gehad? Hij had 3 doden met een draainek. Entreactie? 
 
 
Als afsluiting houdt Chantal Gubbels een dierbespreking over haar Sulmtalers. Bedankt! 
 
 
Voorzitter     Secretaris  

 


