
Notulen algemene jaarvergadering 12 februari 2019 

 
Opening 
De voorzitter opent deze jaarvergadering. Voor iedereen is er een stukje vlaai. Het eerste 
drankje is op kosten van de vereniging.  
Piet Poels is overleden en wordt herdacht met een moment stilte.  
 
Notulen ledenvergadering 8 januari 2019 
Geen op of aanmerkingen.  
 
Ingekomen stukken 

- Uitnodiging voorjaarsoverleg NBS 16 februari 
- Mail bestuurswissel Deurne: nieuwe secretaris L. van Dam 
- Opzeggen lidmaatschap Mery Steinmann 
- Okkersen gedelegeerde voor onze show 

 
Uitgegane stukken 

- Condoleancekaart overlijden Piet Poels 
 
Mededelingen 

- Afgemeld voor de vergadering: Frans en Monja Metekohy, Mies Huijs, Hannie Vink, 
Leon en Miranda Vullings, Erik en Chantal Gubbels, Toon en Berta Selten, May Aben, 
Ger Reinders, Desiree van Langeveld.  

- Willem en Jan zijn bezig met de Welkoop. De hooiberg. Vanuit PSV moet er nog een 
flyer komen. Ook een algemeen mailadres moet hierop vermeld worden. Willem 
bekijkt dit verder. 

- KLN komt binnenkort met meer informatie over het UBNnummer. Hans Hilverda 
geeft aan dat hij waarschijnlijk aan het einde van het jaar alle papieren hiervoor 
heeft.   

 
Jaarverslag secretaris 
Het jaarverslag wordt gepresenteerd door Mieke. Dit verslag is tevens in het jaarboekje 
terug te vinden. Mieke werd met een applaus bedankt. 
 
Financieel verslag penningmeester 
Het financieel verslag wordt door Heidi toegelicht en wordt bedankt met een applaus.  
 
Verslag kascontrolecommissie 
In de commissie zaten Marcel Hermens en Thijs Lenssen (was reserve). De 
kascontrolecommissie heeft onlangs haar controle uitgevoerd en daarbij geconstateerd dat 
alles naar behoren was verantwoord.  
Het resultaat is zeer goed,  maar het blijft uiteraard opletten.  
De kascommissie stelt de vergadering derhalve voor om het bestuur decharge te verlenen 
voor het over het jaar 2018 gevoerde financiële beleid. De vergadering stemt hiermee in met 
een applaus. Beiden blijven zitten, zodat voor 2018 de commissie bestaat uit Marcel 
Hermens en Thijs Lenssen. Als reserve meldt zich Frank Theelen.  
 



Jubilarissen 
We hebben dit jaar 2 jubilarissen in ons midden. Beiden zijn ze 25 jaar lid van PSV. Een ervan 
is Jan Custers. De andere was verhindert en wordt de volgende vergadering uitgereikt.  
 
Bestuursverkiezing 
Aftredend volgens schema zijn: Heidi Selten en Jacky Theelen-Thissen. Beiden zijn 
herkiesbaar.  Beiden worden door schriftelijke stemming herkozen. Beiden bedanken 
iedereen voor vertrouwen.  
 
Uitreiken clubkampioenen 
De clubkampioenen van de Peelhorstshow worden uitgereikt.  
 
Shows 
Dag van de dwerg : Willy Gooren.   
 
Instellen tentoonstellingscommissies 
Vraagprogrammacommissie: Thijs Lenssen, Henk de Klein, Erik Gubbels, Chantal Gubbels, 
Marcel Hermens, Jacky Theelen en Jan Leijsten.  
Tombolacommissie: Jan en Riek Janssen 
Barcommissie: Koos Hermens, Thijs Lenssen, 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.  
 
Overige Commissies 
Entcommissie: Willem Pijnenburg. Tatoeëercommissie: Willy Gooren 
Ringencommissie: Jacky Theelen 
Onderhoudscommissie: Ton Daniels, Hans Pauwels en Huub de Bruijn. 
 
Rondvraag 
Henk Obers: Hawaiigans zat op eieren. Gisteren vrouw doodgebeten en eieren lagen 10 
meter van het nest. Wie zou dit gedaan hebben? Bunzing, marter, vos, das? 
Frank Theelen: kunnen wij voorstel aan NBS doen om de leden zelf de ringen te bestellen? 
Momenteel lukt dat nog niet.  
Piet van Bracht: mede namens de vrouw en kinderen bedanken voor de kaartjes en 
telefoontjes tijdens het herstel.  
Jacky Theelen: had Jan Middelburg gesproken en wil iedereen de groeten doen.  
 
Uitreiken jaarboekjes 
Alle aanwezige leden krijgen het jaarboekje. De overige leden krijgen het boekje binnenkort 
in de brievenbus of worden de volgende vergadering uitgereikt.  
 
 
 
Voorzitter     Secretaris  

 


