
Notulen ledenvergadering 12 december 2017 

 
Opening 
De voorzitter opent de laatste vergadering van het jaar. Afgelopen vrijdag is er vogelgriep 
gevonden in Biddinghuizen. Helaas zijn hierdoor de shows voor pluimvee afgelast.  
 
Ingekomen stukken 

- Mail Toon Selten omtrent boottocht 28 januari (Frank en Jacky, Willem, Heidi, Piet, 
Toon, Wien?) 

- Mail KLN omtrent fokkerskaarten 2018 
 

Uitgegane stukken 
- Rekeningen hokverhuur.  

 
Notulen vorige vergadering 
Hans Hilverda was geen kampioen bij sierduiven maar siervogels.  
De Haas in Milsbeek zou eventueel kleine keurtafels hebben. Piet gaat hier verder achteraan.  
 
Mededelingen 
Afgemeld voor de vergadering: Peter Verdellen, Henk de Klein, Chantal Gubbels, Desiree van 
Langeveld, Leon en Miranda Vullings, Huub en Wilhelmien.  
 
Momenteel zijn we nog altijd op zoek naar een voorzitter. We hebben al bij diverse 
personen geïnformeerd, maar door diverse redenen hebben deze personen te kennen te 
geven dit (nog) niet te doen. Daarnaast zoeken we ook nog een 2-tal bestuursleden. 
Bespreek het met andere leden. Heb je interesse, meldt je dan bij het bestuur.  
 
Denemarken 9 t/m 11 november: Wie heeft er interesse: Willy, Erik en Chantal, Wien, 
Mieke, Mies, …. 
 
Er is een artikeltje naar de Hallo Horst gegaan omtrent de vogelgriep. Of het wordt geplaatst, 
is nog even afwachten. (is geplaatst).  
 
In America is een dierenweide die ze willen opknappen, mogelijk kunnen wij hier aan 
bijdragen.  Wien gaat hierover informeren.  
 
Bij de Rabobank hebben ze een soort sponsoractie. Erik en Willem bekijken dit eens verder.  
 
Artikeltjes voor het jaarboekje blijven welkom.  
 
In januari zouden we naar Leon en Miranda Vullings te gaan kijken, maar vanwege de 
vogelgriep kunnen we daar helaas niet terecht.  Mogelijk naar Feed Design Lab Wanssum? 
Wien gaat informeren of dat iets voor ons is. Anders wordt er een vergadering ingepland.  
 
De keurmeesters zijn aangevraagd voor 2018. Voor 2019 willen we het eerder doen. Dit jaar 
bleek dat er al veel niet beschikbaar waren.  
 



Uitslagen shows 
Valleishow 16-18 nov: Willy Gooren reservekampioen grote hoenders, Olivia de Klein 
jeugdkampioen konijnen, Comb. Onze Eendjes beste kriel op 2 na.  
2e bij verenigingswedstrijd.   
Keistadshow 23-25 nov: Thijs L: Beste van het ras, Jan L: Beste van het ras.  
Maasdalshow 9-10 dec: Comb. Onze Eendjes limburgs kampioen Oorspr. Eend. Olivia 
jeugdkampioen bij internationale klasse. Frank en Jacky: beste van het ras. Willy: Beste 
kleurdwerg op 1 na. Beste hoen niet Limburgs inzender. Henk: beste konijn verzilvering. 
Vanuit PSV hadden we meer dan 100 dieren  ong 10%. 
 
Overige shows: 
Gelderlandshow 15-17 dec: Ton, Hay, Ton, Huub. Vervoer regelen ze zelf.  
Noordshow 4-6 jan: Marcel en Willy hebben al alles teruggetrokken.  
Avicultura (NBS) 18-20 jan: Thijs ?, Jan ? 
 
Rondvraag 
Willy: drinkbakken konijnen bij de Maasdal gekeken. Via de site van Kleindierwereld kosten 
ze 4,- per stuk. Misschien huren of korting?  
Piet: bij de grotere shows concreter afspreken hoeveel kisten ieder meeneemt. Nu konden 
ze met de Maasdal niet allemaal in de Caddy waardoor er een aanhanger mee moest. Dit 
terwijl er ook leden aanwezig waren die de enkele kisten mogelijk mee konden nemen.  
 
 
Willem Pijnburg houdt een interessante presentatie over Blackhead. Daarnaast legt hij zijn 
ideeën uit over een workshop kippen houden.  
 
 
 
Voorzitter     Secretaris  

 


