
Notulen ledenvergadering 11 december 2018 

 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet ons nieuw lid Hans Hageman van harte welkom. 
Hans stelt zich kort even voor. 
 
Notulen ledenvergadering 13 november; 
Is er al actie ondernomen naar de Hollandse krielenclub enz? Er is al wel een schrijven 
opgesteld maar of die daadwerkelijk is verstuurd is niet bekend? 
 
Ingekomen stukken 

- Aanmelding nieuw lid Sven Klopman 
- Afmelding Marlies Couvee 
- Mail vereniging Liessel i.v.m. busreis naar de Noordshow; vertrek bij de Noordshow is 

niet 15:30 maar 16:30 waarbij uitgekooide dieren in de bus mee terug kunnen. 
 

Uitgegane stukken 
- Beterschapskaart Mia v Bracht 
- Welkomspakket Sven Klopman 
- Rekening hokverhuur aan Maasdalshow 

 
 
Mededelingen 
Afgemeld voor de vergadering: Peter Verdellen, Piet en Mieke van Bracht, Frans en Monja 
Metekohy, Wien Vullings, Erik Gubbels, Willy Gooren, Henk Obers, Desiree van Langeveld. 
Leon Vullings, Miranda Pijnenborg, Thijs Lenssen en Ger Saris. 
Ger is terug uit ziekenhuis. Herstel gaat zeer moeizaam. We sturen hem een kaartje. 
Vrouw van Toon van Rens heeft arm gebroken in de kom en zeer slecht herstel. Kan zelf 
nagenoeg niks meer. Toon moet haar volledig verzorgen.  Sturen we ook een kaartje. 
 
AVG mededeling was in de opgave opgenomen. Indien er geen bezwaar bij ons is ingediend 
gaan we uit van een akkoord. 
 
Waterbakjes konijnen heeft veel discussies gehad in verleden. Op maasdalschow hadden ze 
een uitstekende bakjes met een goede methode voor ophangen, bijvullen etc. Contact 
gehad met Maasdalshow; We kunnen ze huren voor € 0,25. 
 
Gezamenlijk vervoer naar de tentoonstellingen zal door de inzenders zelf betaald gaan 
worden. Willen hierbij wel in meedenken om vooraf duidelijkheid te kunnen scheppen. 
Waarschijnlijk gaat het om staffeling naar kilometers. Bij groot verschil kan gekeken worden 
of vereniging alsnog kan bijspringen. Moet de vervoerder achter de centen aan of via de 
vereniging? Marcel heeft geen problemen mee om zelf te regelen. Wel vooraf betalen bij 
brengen van de dieren anders gaan ze niet mee. Per show maar 1 vervoerder waaraan 
betaald moet worden. We werken nog de definitief tarieven uit. 
 
 
 



Uitslagen tentoonstellingen 
Keistadshow 22-24 nov. Jan Leijsten; beste oude duivin met een U  
Voerendaal 24-25 nov: Frans en Monja, Desiree en Jan de Klein waren leuke resultaten 
behaald. 
Tiel 7-8 dec: Henk de Klein; beste van de hangoren en beste van Zilvers en Olivia de Klein 
was Jeugdkampioen 
Maasdalshow: 8-9 dec: Comb. JaDaMaCh; algemeen kampioen gedomesticeerde 
watervogels. Henk de Klein had met zijn konijn een U  
 
Overige shows:  
Gelderlandshow 15-16 dec: Huub, Ton, Jan, Thijs, Ton  regelen vervoer zelf 
Noordshow 4-5 jan: Willy, Erik en Chantal, Frank en Jacky, Huub. Marcel wil wel rijden. 
Chantal wil eventueel wel mee. 
 
WVTTK 
Januari vergadering: Excursie Nijsen gaat helaas niet door i.v.m. Afrikaanse varkenspest. 
Voorstel om een feestelijk getinte Quiz te doen. Vergadering gaat akkoord. 
 
UBN regeling. Is registratie nummer voor handelaar in dieren. Daarvoor moet je een 
vergunning hebben. Kosten cursus ± € 800,-. KLN is in combinatie met meerdere bonden 
bezig om vrijstelling voor hobbymatig gehouden dieren te verkrijgen. KLN wil samen met de 
andere bonden zelf de cursus kunnen verstrekken indien die wel nodig is. Zo willen ze de 
kosten drukken. Eind februari hopen we meer te weten. Dat afwachten voor we actie gaan 
ondernemen.  
 
Rondvraag 
Jan Zanders: Kip op de rotonde voor Hegelsom van de carnavalsvereniging. Dit moet je 
aanvragen bij provincie en bij de gemeente aangeven en vragen wanneer dat mag. Zelf ook 
hoogwerker regelen etc. Jan zal doorgeven dat de huidige kip bewaard kan worden.  Moeten 
kostenplaatje even bekijken.  
Jacky: Lijst klaar gelegd voor bestellen duivenringen. Graag invullen indien gewenst. 
Willem: Doen alle leden ook mee met enten Psuedo vogelpest? Hoe pakken we dat aan 
zoveel mogelijk mee te laten enten? Willem belt ze zo gauw hij jaarboekje heeft met diegene 
die niet mee enten. 
Heidi: Zoeken een buddy voor Sven Klopman. Willem wil dit wel doen eventueel in 
combinatie met Piet van Bracht.  
 
Toon houdt een lezing over zee-eenden. Toon bedankt hiervoor! 
 
 
 
Voorzitter     Secretaris  

 


