
Notulen ledenvergadering 13 november 2018 

 
Opening 
De tentoonstellingsvoorzitter opent deze 1e vergadering na de show.  
 
Notulen ledenvergadering van 2 oktober 
Geen op of aanmerkingen 
 
Ingekomen stukken 

- Aanmelding nieuw lid Hans Hageman 
- Afmelding lid Beer Peeters, Olivia de Klein en Wilhelmien vd Burgt 
- Brief NBS (ringen en contributie) 
- Mail Jan Schaareman omtrent samenwerking 5 zuidlimburgse verenigingen 
- Overlijdenskaart mevr. Derks- Saris 

 
Uitgegane stukken 

- Aanvraag show 2019 
- NBS en KLN prijzen 
- Catalogus naar diverse speciaalclubs 
- Opgaveformulieren naar leden 

 
Mededelingen 
Afgemeld voor de vergadering: Hans Hageman, Frans en Monja Metekohy, Ger Saris, Frank 
en Jacky Theelen, Erik en Chantal Gubbels, Leon en Miranda Vullings en Thijs Jeuken. 
 
Tentoonstelling 
Vraagprogrammacommissie:  

 Prijzenpakketten proberen terug te brengen naar 2 verschillende ipv 3.  

 Uitgegeven prijzengeld is redelijk gelijk gebleven 

 Herverdeling keurmeesters opletten vooral met districtshows en grote groepen. 
Afgelopen jaar erg lastig omdat er maar beperkte keurmeesters beschikbaar waren. 
De keurmeesters voor 2019 zijn nu al bijna allemaal aangevraagd en worden 
doorgenomen.   

Inrichtingscommissie: 

 Beamer is een meerwaarde voor de adverteerder. Mogelijk voor raam in de keuken?  

 Nieuwe infostand zag er goed uit, bijzonder dank aan Hans Pauwels.  

 Zijbeuk enkele rij ipv dubbele 

 Bokken niet allemaal in de hoek zetten (zondag als 1e nodig) 

 Witte folie rondom weglaten, ziet er warmer uit.  
PR-commissie: 

 Volgend jaar beter organiseren wie waar een poster ophangt.  

 Hegelsom betalende advertentie. Rest niet. Waar leg je anders de grens.  

 Studio 2b, weekendproat en interview Reindonk goed bezocht  

 Nu rotonde Hegelsom carnavalsposter. Lukt dat voor ons ook? Toestemming?   

 Zorgboerderijen benaderen. Scholen, scouting, Tijden afstemmen.  

 Ton mist 2 advertenties. Mieke zoekt dit verder uit.  



Voercommissie: 

 Waterbakjes konijnen blijven een probleem. Er zijn offertes opgevraagd wat 
drinkflessen kosten. De Maasdal heeft deze ook. 

 5 kg Millet is voldoende (10 kg is teveel).  
Barcommissie: 

 Koffie en thee gratis op donderdagavond  goed idee.  

 Volgende keer goed bekijken wat prijzen zijn van de spullen die over zijn 

 Opening iets langdradig waardoor het rumoeriger werd 

 Hulp gekregen op de drukkere momenten.  

 Prijsbewuster inkoop gedaan 
Tombolacommissie: 

 Goed gelopen 
Overig: 

 Wien informeert bij Debeje Hegelsom of dat we de stoelen kunnen huren. Mogelijk in 
ruil voor advertenties? 

 
Resultaten overige shows 
De resultaten van overige shows worden doorgenomen. De belangrijkste prijzen zijn: 
Kernhemshow Ede 25-27 okt: Comb. Onze Eendjes beste redkriel op 1 na 
Rijssen 25-27 okt: Henk de Klein: kampioen zilver en Jan de Klein alg. kampioen oorsp duiven 
SZN 2-3 nov: Jan Leijsten kampioen indiase pauwstaarten 
Deltashow Vlissingen 9-10 nov : Jan de Klein kampioen siervogels en Comb. Onze Eendjes: 
beste kwartel 
Europashow Denemarken: Willy: Europachampion en Europameister. Chantal en Erik: 
Europachampion. 
Venray clubshow: Huub: Kampioen duiven (U), Peter reservekampioen hoenders. 
Veluwepoortshow Putten: Marcel: beste ged eend.  
 
Gezamenlijk vervoer: 
Keistadshow 22-24 nov: Ton, Thijs, Ton, Jan  vervoer zelf 
Voerendaal 24-25 nov: Frans en Monja, Desiree en Jan de Klein 
Tiel 7-8 dec: Henk en Olivia de Klein 
Maasdalshow: 8-9 dec: Comb. Onze Eendjes, Jan Z?, Hans P, Marcel, Willy, Wien, Peter?, 
Henk en Jan, Erik en chantal? 18:30 Marcel, 18:50 Piet, 19:15 Toon 
Gelderlandshow 15-16 dec: Huub, Ton, Jan, Thijs, Ton  vervoer zelf 
Noordshow 4-5 jan: Willy, Erik en Chantal?, Frank en Jacky? 
 
Wat verder ter tafel komt 
Gezamenlijk vervoer  nu moet de vervoerder zelf achter het geld aan. Dat kan niet de 
bedoeling zijn. Dit wordt door het bestuur nogmaals bekeken.  
Ideeën december  Quiz? Diapresentatie  Zeeeenden. 
Januari  Nijssen Granico? Peter informeert. Ivo Trasinie  voorjaar. Comb. Mekking? 
23-25 november stand Ons Genoegen: Jac en Toon opbouwen. Willem (hoenders), Peter 
(konijn), Hans (dwerghoenders), Jan Leijsten (duiven en lachduiven) en Toon (watervogels) 
zorgen voor de dieren.  
Vanuit de KLN hebben we subsidie gekregen van 260,- voor onze nieuwe stand.  



Is er vanuit de vereniging interesse in het aanschaffen van nieuwe kleding? Er zijn diverse die 
diverse kledingstukken willen (polo, trui, bodywarmer). Het bestuur komt hier op terug.  
Er is vorige week ingebroken bij familie de Klein. Naast diverse persoonlijke spullen is helaas 
ook de kas van PSV meegenomen. Momenteel ligt dit bij de verzekering en politie. Wat we 
exact terugkrijgen wordt nog onderzocht. Zodra we meer weten, komen we hierop terug.  
 
Rondvraag 
Willy: rasbeschrijving leeuwenkop aanpassen naar voorlopig erkend.  
Willem: Mandarijnmannen over. Henk en Toon hebben interesse.  
Toon: hoelang kunnen we nog in de loods terecht? Thijs informeert.  
Jan Z: zak plastic meegenomen waar ook de lint met nietjes bijzat. Volgend jaar dit goed 
scheiden. Dit kan mogelijk Erik volgend jaar meenemen voor het restafval.  
Huub: Siepkamp vaak gekeurd en zou ernstig ziek zijn. Kaartje sturen? 
 
 
 
 
Voorzitter     Secretaris  

 


