
Notulen ledenvergadering 11 september 2018  
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering.   
 
Notulen vergadering 21 augustus 
Mies heeft vorige keer aangegeven dat ze niet meer kan afwassen ipv wil afwassen.   
Ton: weet Hay Jeurissen te wonen. Ton mailt dit naar Willem en Mieke.  
Willy: hoe is het afgelopen met de konijnendrinkbakjes.  
 
Ingekomen stukken 

- Vraagprogramma DPKV Deurne 27 - 28 oktober 
- Vraagprogramma Asten 20-21 oktober 

 
Uitgegane stukken 
Niets. 
 
Mededelingen 
Afgemeld voor de vergadering: Jan Leijsten, Willem Pijnenburg, Hannie Vink, Desirée van 
Langeveld, Leo Basten, Frans & Monja Metekohy, Sraar Tacken, Chantal Gubbels.  
 
Tentoonstelling 

 
 
 

Rond de 15 inzenders zijn nieuw.  
Vraagprogrammacommissie: Erik is nu alles aan het verwerken. Zij komen volgende week bij 
elkaar.  
Barcommissie: inkoop eten en drank bekeken. Tafels en stoelen zijn voor dit jaar geregeld.  
Tombolacommissie: spullen zijn aan het verzamelen. Spullen blijven welkom. Piet Wijnandts  
Inrichtingscommissie: Er moet nog een datum geprikt worden. Konijnen voor knuffelhoek 
worden nog geënt. Wie komt er bij staan? 
PR Commissie: advertenties zsm inleveren. Reindonk is Wien mee bezig. Diverse sites staan 
we al op. Kleindiermagazine ook enkele artikels. Bewegwijziging naar Toon.  
Voercommissie: houtsnippers niet nodig. Zaagsel Toon Victus. Hooi/stro  Henk. Hans 
bestelt het voer bij Wijnandts zodra aantallen bekend zijn. Paprika’s  Erik.  
Overig: speurtocht en gewicht raden weer terug laten komen. Vlaamse reus  Willem.  
Op 26 sept moet er doek gelegd worden in de manege met de fanfare  ’s morgens 
egaliseren  Thijs deur open  Jack Pouwels 11:00uur. 
Zaterdagmorgen 22 september  Wien en Thijs halen doek op. ’s Avonds Heidi, Mieke en 
Piet 19:00uur.  
Wagens: Erik dichte. Thijs  Lenssen. Jan Zanders  Kellenaers 
Prijzen  Berta en Marcel. Erik meldt de aantallen (incl 2 extra) aan hun.  
Zorgen dat er op dinsdag de sponsorvlaggen er zijn, zodat we die gelijk kunnen ophangen.  
 
De fokresultaten en eventuele uitslagen worden doorgenomen.  
 

Inzenders 141 89 78 ± 50 94 

Totaal dieren 1156 674 685 ± 470 738 



Rondvraag 
Jan Z: nog geen bevruchte eieren. Bevruchte eieren over? Erik vraagt na. Anders Mieke 
kuikens regelen.  
Frank: Opening? Volgt nog.  
Toon: diverse plekken veel hanen gefokt? Misschien weersinvloeden?  
 
 
 
Voorzitter     Secretaris  


