
Notulen ledenvergadering 8 mei 2018 

 
Opening 
Bij afwezigheid van de vice-voorzitter, opent Jacky Theelen opent de vergadering. Een 
bijzonder welkom aan ons nieuw lid Ger Reinders en heeft Araucanas. 
 
Notulen ledenvergadering 10 april 
Geen op aanmerkingen.  
 
Ingekomen stukken 

- Jaarboekje KLN met uitnodiging vergadering 16 juni 
- Uitnodiging KLL 5 juni 
- Aanmelding nieuw lid Ger Reinders 

 
Uitgegane stukken 

- Niets 
 
Mededelingen 
Afgemeld voor de vergadering: Desirée van Langeveld, Jurgen Wijnbergen, Willy Gooren, 
Wien Vullings, Jan Leijsten, Chantal Gubbels, Berta Selten. 
We zoeken een bak (1x1,20x0,80) voor de tafels. Van Ganzewinkel, Hagro, veiling? 
 
Hokbezoek en barbecue 
Het hokbezoek begint om 16:00uur? We zouden eerst naar Jan en Henk gaan, maar daar 
heeft de tuin wat vertraging opgelopen. Waar we nu heen gaan, volgt nog in de uitnodiging. 
Vanuit daar gaan we naar Leon en Miranda Vullings. Hier hebben we ook een hokbezoek en 
aansluitend de barbecue. De kosten bedragen 15,- per persoon en de echtgenotes zijn ook 
welkom.  
 
Workshop 
Dinsdag hadden we 5 cursisten en zaterdag 6. Ger vond het erg leerzaam, vooral ook de 
combinatie tussen theorie en praktijk. Hoe bereiken we mensen blijven een lastig probleem. 
Willem gaat bij de Welkoop naar de cursus, mogelijk is er in de toekomst iets samen te doen.  
De Nacht van America hebben we ook gestaan (Ton en Wien). De opkomst bij Ton was wat 
weinig, maar op andere plaatsen was het wel wat drukker geweest. Interessevelden liggen 
mogelijk ergens anders.  
 
Toelichting wijziging prijzenschema 
Erik licht het aangepaste prijzenschema toe. Bij de grotere groepen (100 dieren) wordt het 
beste dier op 1 na toegevoegd. Ook het predikaatgeld wordt aangepast. De hogere 
predikaten worden verhoogt (U en F) en de ZG worden opgesplitst ahv punten. Ook wordt 
het vraagprogramma wat ruimer opgezet, zodat het ruimere prijzenpakket beter tot zijn 
recht komt. Wel zijn er bij enkele prijzen minima aantal dieren toegevoegd. Mogelijk is het 
een idee om de jeugdprijzen duidelijker aan bod te laten komen? ‘Aparte’ jeugdshow? 
 
Fokresultaten bespreken 
Door de aanwezige leden  worden de fokresultaten doorgenomen.  



Rondvraag 
Willem: Witte mandarijn man gezocht. Waarom enten we 4x per jaar? Om de titer hoog te 
houden en met het oog op de professionele sector. Is Leon geslaagd voor vakbekwaam 
houder van vogels? Ja. Het is nog een beetje onduidelijk of dat het vanaf 2020 ook voor ons  
moet gebeuren. Volgens de cursus wel. Henk gaat verder informeren hierover.  
Thijs: zijn we al bezig met AVG (wet privacy)? Wel al mee bezig geweest, maar mogelijk 
hierover met enkele personen bij elkaar komen?  
 
 
 
 
Voorzitter     Secretaris  

 


