
Notulen ledenvergadering 12 september 2017 

 
Opening 
De voorzitter opent deze vergadering.  
 
Notulen ledenvergadering 15 augustus 
Nav bij de rondvraag heeft Willem aangegeven om iets met een workshop te doen. Hier 
zouden we na de show op terug komen.  
 
Ingekomen stukken 

- Vraagprogramma Parel vd Mijnstreekshow 21 en 22 oktober 
- Vraagprogramma Asten 20 t/m 22 oktober 
- Vraagprogramma Venlo 28 oktober 
- Vergunning Gemeente 

 
Uitgegane stukken 

- Vraagprogramma’s 
 
Evaluatie Jongdierendag 
Vanuit diverse inzenders geinformeerd. Was een gezellige en leerzame dag. Was goed 
verzorgd en hadden alles goed voor elkaar.  Misschien als het weer wat tegenzit, wat 
donker? Vanuit het bestuur gaat er een mailtje naar toe.  
 
Mededelingen 
Afgemeld voor de vergadering: Desirée van Langeveld, Berta Selten, Ger Saris, Leo Basten, 
Jan Leijsten, Mies Huijs, Leon en Miranda Vullings, Peter Verdellen Hans Hilverda, Jac 
Pouwels, Mart Rutten, Chantal Gubbels.  
 
Tentoonstelling 

 
 
 
 

Opening: Ger van Rensch wethouder Horst aan de Maas.  
Inrichtingscommisie: de infostand gaan we tegenover de tombola zetten. Het 6-kantig hok 
gaat helemaal naar achteren. Willem vraagt Desiree voor konijnen. Thijs gaat met Willem 
kijken voor de beamer. Henk zorgt voor Lachduiven voor in de volière.  
Ton Daniëls zorgt voor de loader.  
Barcommissie: We kunnen weer gebruik maken van de tap. Het bier wordt bij diezelfde 
besteld als waar de installatie vanaf komt. Keurtafels blijken lastig te vinden (behalve Weijs), 
dus ook dit jaar komt het fris van Weijs. Eten en drinken voor de mensen in de bak wordt 
vanuit het secretariaat geregeld tijdens de show. Ieder lid die boven eten of drinken gaat 
halen zijn voor eigen rekening! 
Tombola: Al veel bij elkaar, maar spullen blijven welkom! 
PR: posters liggen er om mee te nemen. Advertenties zijn nog niet allemaal retour.   
Voercommissie: Toon bestelt voor dit jaar nog het voer (Wijnandts) en bodembedekkers 
(Victus). Volgend jaar iemand anders. Voercommissie-Inrichtingscommissie.  

 9-9-2014 8-9-2015 6-9-2016 12-9-2017 

Inzenders 141 89 78 ± 50 

Totaal dieren 1156 674 685 ± 470 



Jenniskens komt dinsdagmorgen 7:30uur egaliseren. Thijs maakt de deur open. Hij spreekt 
dit verder met Lambert af.  
Wagens laden zondag: Wagens van Gubbels, Lenssen en Kellenaers (indien leeg) is geen 
probleem. Met het lossen is Erik er niet. Wagen blijft bij Jan Zanders staan.  
Achtergrondkaarten Havens: Wie gaat hier achteraan?  
Folie Havens is er nog genoeg.  
Drinkbakjes wassen: bij Toon en Berta kunnen we niet meer terecht. We kunnen bij Willem 
terecht. Berta komt in ieder geval helpen.  
Tekening: 29 september. Toon, Jacky en Willy. 10:00uur Jacky.  
Hooi: Willy Gooren 2 pakken 
Stro: is nog op voorraad.  
Lint: Toon kijkt dit na. Anders heeft Erik nog.  
 
Voorkeuren 2018 
Hoenders: Ten Berge? 
Sierduiven: Martin van Uden en Roy Arbeider? 
Pelsdieren: vd Steeg / Oude Groothuis? 
Overige groepen geen bijzondere voorkeuren.  
 
Rondvraag 
Toon: Verzendkisten, voerbakjes, waterbakjes, ed te koop. Zondag 10:30uur na het wagens 
laden kunnen leden komen kijken/kopen. Spoorweg 42.  
Jacky: Foto’s van doorsturen van jezelf met dieren, dieren doorsturen voor in de presentatie.  
Willem: Enkele foto’s van het dakkonijn gemaild.  Vessem zou per 1-1-2018 opgeheven 
worden? Dat klopt. Er zou in het bestuur een meningsverschil zijn ontstaan? Mogelijk eens 
informeren wat er mis is gegaan.  
Ton: morgenavond hok laden? Toon zorgt hiervoor. 
Jan Z: Kunnen we niet ieder jaar iemand anders clubkampioen laten worden? 
Regelementtechnisch mag dat niet. Piet Poels trofee gebruiken we hiervoor.  
Jan Janssen: komt Havens weer? Proefzakjes zouden er dit jaar komen? Wien gaat hier 
achteraan.  
Piet: hoe zit het met het verbod op Leewieken volgend jaar? Dieren die een NL ring van 2018 
hebben en geleewiekt zijn, worden uitgesloten van bekroning (O). Dieren die een 
buitelandse ring hebben waar geen leewiekverbod is, doen gewoon met de prijzen mee.  
 
 
Toon Selten houdt een presentatie over Zee-eenden. Bedankt hiervoor! 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter     Secretaris  

 


