
Notulen ledenvergadering 10 april 2018 

 
Opening 
De vice-voorzitter opent deze vergadering. Een speciaal welkom aan onze spreker voor 
vanavond. Ivo Tresinie.  
 
Ingekomen stukken 

- Mail van Neer omtrent Jongdierendag. Zij hebben een voorstel om de Swentibolt 
Born ook mee te laten doen aan deze jongdierendag. Vanuit bestuur positief. Welke 
leden denken hieraan mee te doen?  

 
Uitgegane stukken 

- Niets. 
 

Mededelingen 
Afgemeld voor de vergadering: Frans en Monja Metekohy, Desiree van Langeveld, Thijs 
Lenssen, Thijs Jeuken, Koos Hermens, Berta Selten, Mies Huijs, Erik Gubbels en Jac Pouwels. 
De enting van 10 augustus wordt verplaatst naar 17 augustus. Anders zitten we exact een 
dag voor de jongdierendag.  
De Locht was verder goed gegaan. Iedereen bedankt voor hun hulp. Een bijzonder bedankje 
voor Toon van Rens voor het uitbroeden van de kuikens (ook voorafgaand aan de show).  
 
Reiskosten gezamenlijk vervoer 
Momenteel werd er soms reiskosten gedeclareerd en soms ook niet. Dit geeft steeds meer 
vragen. Ook gezien dat de vereniging steeds meer uit liefhebbers bestaat, is het bestuur van 
mening om voor te leggen aan de leden of het niet passender is, om door de inzenders zelf 
dit te laten regelen. Tijdens de vergadering zijn er vanuit de leden geen opmerkingen of 
vragen hierover, waardoor is besloten dat wij vanaf nu de reiskosten voor gezamenlijk 
vervoer naar tentoonstellingen niet meer vergoeden. Diegene die rijdt, kan zijn kosten delen 
met diegene die meegaan.  
 
Voorzitterschap 
Na lang zoeken hebben we gelukkig als bestuur een oplossing gevonden voor het 
voorzitterschap. Henk de Klein stelt zich kandidaat voor deze functie. Bij de volgende 
ledenvergadering wordt hiervoor een algemene ledenvergadering uitgeschreven, met 
tussentijdse bestuursverkiezing. Voorafgaand zal e.e.a. nog worden toegelicht, ook is er dan 
uiteraard mogelijkheid tot het stellen van vragen.   
 
Tentoonstellingszaken 
Jacky neemt de plaats in van Mieke in de inrichtingscommissie. Mieke komt er dan bij de PR 
commissie bij.  
Er zijn klaptafels aangeschaft. Hiervoor is nog wel een grote (plastic) bak nodig, zodat ze 
goed opgeslagen zijn. Mocht iemand zoiets weten?  
Stapelstoelen zijn ook nog nodig, maar die zijn ook altijd te huren. Mocht iemand die 
goedkoop weten te vinden (ong 50 stuks), dan horen we het graag.  
 
Workshop 
De flyers zijn verspreid over de diverse dierenwinkels. Ook zijn er diverse krantjes 
aangeschreven. Wien is gevraagd voor een live interview op Reindonk.  
 
Ivo Tresinie houdt een zeer interessant verhaal over diverse dingen die met broeden te 
maken hebben. 


