
Notulen algemene jaarvergadering 20 februari 2018 

 
Opening 
De voorzitter opent deze jaarvergadering. Voor iedereen is er een stukje vlaai. Het eerste 
drankje is op kosten van de vereniging.  
 
Notulen ledenvergadering 12 december 2017 
Geen op of aanmerkingen.  
 
Ingekomen stukken 

- Uitnodiging voorjaarsoverleg NBS 17 februari 
- Kaart geboorte Jasper Gubbels 
- Rekening KLN 

 
Uitgegane stukken 

- Niets 
 
Mededelingen 

- Afgemeld voor de vergadering: Hans Pauwels, Henk Obers, May Aben, Frans en 
Monja Metekohy, Desiree van Langeveld, Jurgen Wijnbergen, Miranda Vullings, 
Chantal Gubbels, Jac Pouwels.  

- Het jaarlijkse hokbezoek begint bij familie de Klein en daarna door naar Leon en 
Miranda Vullings, waar tevens ook de barbecue plaatsvind.  

- Thijs Lenssen heeft ons gevraagd of de postduivenclub Horst een spant van de loods 
mag huren. Hier hoeft verder niemand bij te komen behalve Thijs. Geen probleem.  

- Hans van Winden neemt afscheid als dierenarts. Vanuit het bestuur gaan we hier in 
ieder geval heen. Mogelijk gaan Willem en Huub en Wilhelmien ook.  

- Het hokverhuur naar eigen leden en verengingen willen we eens tegen het licht 
houden. Daar komen we de komende maanden op terug.   

- Vraagprogrammacomissie en barcommissie moeten een datum prikken.  
- Diegene die naar Denemarken komen na de vergadering bij elkaar. Of even melden 

bij Wien of Mieke.  
- De nieuwe site is online. Ook komt er een ledengedeelte.  

 
Jaarverslag secretaris 
Het jaarverslag wordt gepresenteerd door Mieke. Dit verslag is tevens in het jaarboekje 
terug te vinden. Volgend jaar de paaskuikens van de Locht toevoegen. Mieke werd met een 
applaus bedankt. 
 
Financieel verslag penningmeester 
Het financieel verslag wordt door Henk toegelicht en wordt bedankt voor de duidelijke 
uitleg.  
 
Verslag kascontrolecommissie 
In de commissie zaten Cor Janssen en Wilhelmien vd Burgt (reserve Thijs Lenssen). De 
kascontrolecommissie heeft onlangs haar controle uitgevoerd en daarbij geconstateerd dat 
alles naar behoren was verantwoord.  



De kascommissie stelt de vergadering derhalve voor om het bestuur decharge te verlenen 
voor het over het jaar 2017 gevoerde financiële beleid. De vergadering stemt hiermee in met 
een applaus. Cor is vervolgens aftredend, zodat voor 2018 de commissie bestaat uit 
Wilhelmien van de Burgt en Thijs Lenssen. Als reserve meldt zich Marcel Hermens.  
 
Jubilarissen 
Henk Obers 25 jaar lid P.S.V. Horst en KLN. Henk kon helaas niet aanwezig zijn en wordt 
volgende vergadering uitgereikt.  
Thijs Lenssen 25 jaar P.S.V. Horst en NBS. Thijs krijgt van PSV een speldje.  
 
Bestuursverkiezing 
Aftredend volgens schema is: Erik Gubbels. Hij is niet herkiesbaar. Erik bedankt voor jouw 
inzet en fijne samenwerking.  
Tot heden heeft zich niemand gemeld als voorzitter. Wien wil tot aan de barbecue als vice-
voorzitter de taken als voorzitter opnemen, maar daarna zal iemand deze taak als voorzitter 
over moeten nemen! Zo niet, dan zal Wien aftreden als bestuurslid!  
 
Uitreiken clubkampioenen 
De clubkampioenen van de Peelhorstshow worden uitgereikt.  
 
Uitslagen shows 
Noordshow: Henk Philipse: beste Lotharinger dwerg  
Gelderlandshow: Hay Smedts: Erecertificaat 
Avicultura (NBS): iedereen goed gescoord. 
 
Instellen tentoonstellingscommissies 
Vraagprogrammacommissie: Thijs Lenssen, Henk de Klein, Erik Gubbels, Hans Pauwels, Hay 
Smedts, Chantal Gubbels, Marcel Hermens en Jacky Theelen. Hans en Hay hebben 
aangegeven hiermee te stoppen. Jan Leijsten komt erbij.  
Tombolacommissie: Jan en Riek Janssen 
Barcommissie: Wilhelmien van der Burgt, Koos Hermens, Thijs Lenssen en Piet van Bracht. 
Inrichtingscommissie: Cor Janssen, Ton Daniels, Henk Raedts, Jurgen Wijnbergen, Willem 
Pijnenburg en Mieke van Bracht.  
PR Commissie: Heidi Selten, Wien Vullings. Hier hebben we nog iemand voor nodig! 
Voercommissie: Hans Pauwels, Ton Daniëls, Heidi Selten en Jacky Theelen.  
 
Overige Commissies 
Entcommissie: Willem Pijnenburg. May heeft aangegeven hiermee te stoppen. Willy en 
Marcel nemen dit voor May over.  
Tatoeëercommissie: Willy Gooren 
Ringencommissie: Jacky Theelen 
Onderhoudscommissie: Ton Daniels, Hans Pauwels en Huub de Bruijn. 
 
Wat verder ter tafel komt 
21 april Nacht van het dorp in America. Hier wordt de hobby van Americanen 
gepresenteerd. Ton D is hiervoor benaderd. Wien doet met Ton mee. 
Willem geeft meer uitleg over de workshop.  



Rondvraag 
Jacky: Choc Zijdehoenders eindelijk erkend. Gefeliciteerd! 
Willem: Jan heeft bij Toon van Rens het broedmachine geregeld voor met Pasen op de Locht. 
Was die man die Henk Obers kende over die eieren al benaderd? Nog niet.  
Wilhelmien: jeugdclubleden uitreiken op de show ipv vergadering. Goed idee! 
 
Uitreiken jaarboekjes 
Alle aanwezige leden krijgen het jaarboekje. De overige leden krijgen het boekje binnenkort 
in de brievenbus of worden de volgende vergadering uitgereikt.  
 
 
 
Voorzitter     Secretaris  

 


