
Notulen ledenvergadering 14 november 2017 

 
Opening 
De voorzitter opent de 1e vergadering na de show. Een bijzonder welkom aan Ger Saris. Hij is 
weer terug na een lang ziekenhuisbezoek. Het gaat weer de goede kant op.  
 
Notulen ledenvergadering 3 oktober 2017 
Geen op of aanmerkingen.  
 
Ingekomen stukken 

- Notulen evaluatie Jongdierendag Neer; liefhebbers mogen ook alleen komen BBQ-en. 
- Diverse facturen omtrent show 
- Brief NBS omtrent fokkerskaarten 2018 
- Vraagprogramma de Maasdalshow 
- Opgaves leden 
 

Uitgegane stukken 
- Aanvragen prijzen KLN-NBS 
- Aanvraag voor show 2018 

 
Mededelingen 
Afgemeld voor de vergadering: Leo Basten, Jan Leijsten, Jan Custers, Thijs Lenssen, Ton 
Nelissen, Chantal Gubbels, Desiree van Langeveld, Frans en Monja Metekohy. 
 
Evaluatie tentoonstelling 
Vraagprogrammacommissie 
Volgend jaar eerder het concept rondsturen naar de commissieleden. 
Hoge portokosten, digitaal? Prijzenschema volgend jaar goed tegen het licht houden. Eigen 
leden kunnen op het secretariaat de catalogus gratis ophalen. 275 catalogussen besteld en 
rond de 40 over. Volgende keer neemt Erik er enkele mee.  
 
Inrichtingscommissie 
In globale opzet zag het er goed uit, maar de infostand was erg groot (schuiven/zijbeuk?), 
maar de beamer in de stand was wel mooi. Op tijd volgend jaar op terug komen. Heidi heeft 
ook al diverse ideeën hiervoor. De inrichtingshoek zag er wederom goed uit! 
Volgend jaar als we konijnen willen, op tijd laten enten. Wel moeten het er genoeg zijn en 
handtam zijn. 6-kantig hok stond goed. Planten waren wat vroeg weg, maar dit ging helaas 
niet anders.  
 
Barcommissie 
Weijs erg duur, maar lastig om kleine tafels ergens anders te vinden. Vrijdagavond is het 
vanuit het bestuur niet mogelijk om drank uit te delen. Afstemmen met barcommissie.  
Consumptieprijzen mogelijk iets omhoog? 
 
Tombolacommissie 
Erg goed gegaan. Zag er goed uit, ook oa door de spullen voor de kinderen.  
Alle spullen blijven welkom! 



 
Voercommissie 
Extra kosten bodembedekking, maar vorig jaar hadden we nog wat over van het jaar ervoor.  
Alleen jongdierenvoer (junioren) van Havens voor de duiven nodig.  
Alle dieren hebben water nodig met inkooien volgens de FB. Volgens Henk zouden hier wel 
wijzigingen van op de rol staan. Vooral bij de konijnen lastig. Die gooien de bak er vaak uit, 
waardoor alles nat wordt. Hier volgend jaar goed naar kijken.  
 
PR commissie 
Iets minder advertenties dan vorig jaar. Dit jaar kregen de adverteerders geen catalogussen. 
We moeten dit volgend jaar goed bekijken. Of alleen doen als ze erom vragen?  
Mogelijk een brief opstellen voor bij de advertentie-enveloppen te stoppen, zodat de 
adverteerders precies weten wanneer waar de show is en dat ze met deze brief entree 
krijgen. Hierin kun je ze ook gelijk bedanken.  
Bordjes langs de weg zetten.  
 
Overig 
Volgende keer van te voren melden op gemeente dat we ’s maandags strooisel komen 
brengen. Daarnaast moeten we volgend jaar goede afspraken rondom het afval tijdens de 
show.  
De kosten en opbrengsten zijn redelijk gelijk gebleven. We hebben wat extra kosten 
gemaakt in de bodembedekking. Vorig jaar hadden we hier een voorraadje van die dit jaar 
op was. Voor volgend jaar hebben we weer een voorraad.  Bij de opbrengsten hebben we dit 
jaar meer opbrengsten in de violen, spullen van Toon en de loterij op zaterdag. De totale 
winst dit jaar bedraagt ongeveer 1000,-. 
Volgend jaar eens kijken wat er mogelijk is met de drukkosten.  
 
Uitslagen shows 
Peellandshow: Marcel Hermens kampioen gedomesticeerde watervogels. 
Eendracht Venlo: Henk kampioen C-klasse. Oliva kampioen konijnen. Comb. Chantal en Erik  
kampioen dwerghoenders.  
Gallinova: Hannie Vink: Fraaiste hollandse kriel van de kleurslag.  
Vlissingen: Henk: Kampioen watervogels en Oorspronkelijke duiven.  
KSV Venray: Huub kampioen duiven en op 1 na en Hans Hilverda kampioen sierduiven.  
Speciaalcub sulmtalers: Comb. Chantal en Erik 3 van de 4 prijzen gewonnen.  
 
Overige shows: 
Valleishow 16-18 nov: Henk en Olivia en van Bracht, Willy Gooren.  
Keistadshow 23-25 nov: Ton N, Ton D, Thijs L, Hay S. Vervoer zelf 
Maasdalshow 9-10 dec: van Bracht, Willy, Marcel, Theelen, Willem, Hans, Hay, Wien, Ton N, 
de Klein. Marcel en Piet rijden. 18:30u bij Piet, 18:45u bij Toon.  
 
Wat verder ter tafel komt  
De keurmeesters voor volgend jaar worden doorgenomen, maar blijkbaar zijn er al diverse 
verhinderd. Dit wordt nog even goed bekeken.  
 



Stand vogelvereniging 24 t/m 26 november: Toon, Jac en Willem bouwen het op. Kippen: 
Hans en Willem, konijn en lachduif: Henk (Piet halen), duiven: Hay. Donderdagavond 
19:30uur Schutroe.  
 
Erik geeft aan dat hij stopt als voorzitter. Nu er een kind op komst is, zal er iemand bij de 
kleine thuis moeten blijven. Het is altijd Chantal haar hobby geweest en dat wil Erik haar niet 
ontnemen. Vandaar de keuze om te stoppen als voorzitter. Wel blijft hij TT-secretaris.  
We zijn dus dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter! Heb je interesse, meld je dan bij 
Erik.  
 
Rondvraag 
Peter: hoeveel dieren ingeschreven voor een gratis doorlopende entree? 6 dieren.  
Heidi: opgaven doorgeven. 
Toon: vogelvereniging wil enkele hokjes huren. Erik komt hier op terug bij Toon.  
Er was 1 doos kroketten blijven liggen. Van wie was die? Hij ligt bij Toon.  
28 januari is er weer een boottocht over de Maas. Kosten 8,- pp. 8:00uur Wanssum. Bij 
interesse melden bij Toon. 
Marcel: Carolinamannen wildkleur gezocht.  
Jurgen: 2 van de 9 dieren konijnen resistent. Is dit vererfbaar? Daar is nog te weinig over 
bekend. Misschien een optie om het enten volgend jaar gezamenlijk te doen? 
Henk: laatst een lezing gehad van Ivo Tresinie. Hij kan heel veel vertellen over broedeieren.  
Willem: Workshop kippen: contact gehad Toon en Henk R. Willem wil hier een opzetje van 
maken.  
Huub: Beoordelingskaarten bij de duiven aanpassen. Volgend jaar pakken we dikker papier. 
Het dunnere papier had Erik nog liggen, maar is nu op. Misschien nog iets inkrimpen? 
Dick Hamer vragen over de sierduiven?  
Mies: zal volgend jaar niet meer mee afwassen van de bakjes. Iemand zal dit over moeten 
nemen. Volgend jaar melden op werkschema.  
 
 
 
 
 
Voorzitter     Secretaris  

 


