
Notulen ledenvergadering 21 augustus 2018 

 
Opening 
De voorzitter opent deze 1e vergadering na de vakantie.  
 
Notulen vergadering 5 mei 2018 
Nav: er zijn 2 bakken gratis geregeld door Piet van Bracht voor de tafels.  
 
Ingekomen stukken 

- Vraagprogramma Jongdierendag Laren 15 september 
- Jubileumshow 60 jaar DPKV Deurne 26 t/m 28 oktober.  
- Brief wijzigingen bestuur KvK 

 
Uitgegane stukken 

- Herinneringen betaling contributie 
- Vraagprogramma’s 

 
Mededelingen 
Afgemeld voor de vergadering: Berta Selten, Jan Leijsten, Jurgen Wijnbergen, Thijs Lenssen, 
Chantal Gubbels, Desirée van Langeveld. 
Een week voorafgaand aan de show heeft de fanfare een jubileum. Wij mogen van hun de 
stoelen lenen tijdens onze show. Dan helpen wij hun met het leggen van het gronddoek. In 
het weekend van 22-23 september zorgen met enkele leden dat het doek naar de manege 
komt. Op 26 september ’s morgens iemand de deur open doen. Jac Pouwels wil rond 11:00u 
komen helpen. 19:00uur: helpen met doek leggen. Volgende vergadering enkele personen 
vragen.  
 
Evaluatie hokbezoek en barbecue 
Was zeer geslaagd! Toon van Rens en Leon en Miranda bedankt voor de medewerking.  
 
Evaluatie jongdierendag 
Goed georganiseerd. De aantallen waren ongeveer gelijk als vorig jaar. Wij hadden ong 30% 
van de ingezonden dieren. Het blijft wel donker bij de hoenders. Ook zou een keurmeester 
voor watervogels (misschien in combinatie met de hoenders) welkom zijn. Henk en Jacky 
gaan naar de evaluatie.  
 
Bestuur 
Naar aanleiding van de wijzigingen in het bestuur, hebben we wat geschoven in de 
bestuursfuncties: 
 Verenigingsbestuur: TT bestuur: 
Voorzitter: Henk Wien 
Secretaris: Mieke Erik (en Chantal) 
Penningmeester: Heidi Henk 
Overig: Jacky en Wien  
 
 
 



Tentoonstelling 
Er zijn enkele wijzigingen in enkele commissies. Ze zien er als volgt uit: 
Vraagprogrammacommissie: Thijs Lenssen, Henk de Klein, Erik Gubbels, Chantal Gubbels, 
Marcel Hermens, Jacky Theelen en Jan Leijsten. 
Tombolacommissie: Jan en Riek Janssen 
Barcommissie: Thijs Lenssen, Koos Hermens, Henk de Klein en Piet van Bracht.  
Inrichtingscommissie: Cor Janssen, Ton Daniels, Henk Raedts, Jurgen Wijnbergen, Willem 
Pijnenburg en Jacky Theelen.  
PR Commissie: Heidi Selten, Wien Vullings en Mieke van Bracht. 
Voercommissie: Hans Pauwels, Ton Daniëls, Heidi Selten en Jacky Theelen 
Hans Pauwels bestelt het voer (hij heeft van Toon een overzicht gekregen).  
 
Wijzigingen KLN regelement: Konijnen hoeven niet verplicht water hebben met inkooien. De 
overige dieren moeten verplicht water hebben tijdens het inkooien. Woensdag of donderdag 
moeten dus bij alle overige dieren een laagje water (niet te vol) in hun bak hebben zitten. 
Opletten dat de bakjes op een goede hoogte hangen. Hierdoor moeten er voor de cavia’s 
drinkflessen komen. Wien is hier mee bezig. Ook blijven de konijnenbakken een probleem.  
Henk zorgt voor stro voor de konijnen.  
 
De vraagprogramma’s en de advertentie-enveloppen worden uitgereikt. Advertenties blijft 
een belangrijk onderdeel van onze show. Er wordt van iedereen verwacht dat ze 
advertenties aanleveren. De advertentie van de drukker gaat naar Erik.  
 
Hokverhuur 
We hebben het hokverhuur eens bekeken en willen hier een uniform tarief voor iedereen 
tellen (dit geldt voor zowel eigen leden, jongdieren/speciaalclubdagen als 
tentoonstellingen). Geen onderscheid meer in het aantal dagen. Deze worden doorgenomen 
en Henk zorgt ervoor dat dit bij Toon komt. Alleen als het voor promotiedoeleinden van onze 
vereniging is gratis.  
 
Rondvraag 
Willem: entformulieren inleveren. Mensen die niet naar de show gaan, toch te vragen om te 
enten. Gezien de situatie NCD in België. Misschien ook anderen enten? Volgend jaar 
promoten. Weet iemand wie de beheerder va de dierenweide Kasteelse Bossen is? Hay 
Smedts kent ze. Hoe is de situatie met het samenwerken tussen de verenigingen? Dit wordt 
in de evaluatie jongdierendag weer op ingespeeld.  
Ton: in september weer enkele hokken lenen. Geen probleem. 
Peter: kosten jongdierendag? Deze volgen, zodra de evaluatie geweest is. 
Marcel: mag je eenden kortwieken naar de show? Leeuwieken mag niet meer met een NL 
ring. Kortwieken geen probleem.  
Piet: Veenendaal dit jaar geen show. Deze is ondergebracht in Ede.  
Mies: Maandag mensen hulp nodig met afwassen. Zij doet het niet meer.  
 
Heidi heeft voor de film Attenborough’s Wonder of Eggs gezorgd.  
 
 
Voorzitter     Secretaris  


