
Notulen ledenvergadering 12 maart 2019 

 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering van de vergadering. Bijzonder welkom een nieuw lid 
Jeroen Martens. Jeroen fokt Vlaamse reuzen. Daarnaast een felicitatie aan Toon en Berta, zij 
zijn 50 jaar getrouwd.  
 
Notulen ledenvergadering 12 februari 
Geen opmerkingen.  
 
Ingekomen stukken 

 Aanmelding nieuw lid Jeroen Martens 

 Mail KLN toekomstplannen 
 

Uitgegane stukken 

 Welkomspakket Jeroen Martens 
 

 
Mededelingen 
Afgemeld voor de vergadering: Mies Huijs, Berta Selten, Koos Hermens, Thijs Lenssen, Jan 
Leijsten, Henk Obers, Jan Janssen, Chantal en Erik, Jac Pouwels. 
 

 Hans Hilverda  nieuwe kleur erkenning muskuseend 

 Er zijn plannen om een gezamenlijke excursie met Neer te organiseren naar Ivo 
Tresinie. We proberen zaterdag in mei en na afloop een barbecue bij John van Dijk.  

 Ons hokbezoek en barbecue was gepland op 1 juni, maar vanwege hemelvaart en 
pinksteren hebben we dit verschoven naar 22 juni.  

 Dierwelzijnsplan: ze zijn bezig voor certificering van houden van dieren. Als dit nodig 
gaat zijn, komt er waarschijnlijk via de bond opties.   

 Verkoop dieren: nvwa doet controles op marktplaats. Structureel dieren aanbied 
voor hoge prijzen  inval dierhouders (dieren in beslag genomen en boete?). 

 Vogelgriep: KLN, nVWA en ministerie: Hoogpathogeen vogelgriep  TT verbod heel 
NL. Momenteel gesprekken bezig dit regionaal/hobbymatig te kunnen organiseren.  

 Verenigingskleding kunnen dit jaar weer besteld worden. Bestelformulier volgt tzt via 
de mail.  

 We zoeken nog duivenkeurmeesters. Ton Daniëls bekijkt dit verder met de 
duivenfokkers.  

 Welkoop: leden die in de klapper willen komen te staan, kunnen zich melden bij 
Willem. Momenteel zitten er sabelpootkrielen van Jan Zanders. De volgende keer 
mogelijk lachduiven. Met Pasen komen er kuikens. Heidi en Mieke zorgen met 
Willem samen voor de klapper.  

 Vanwege de AVG wordt aan diverse personen gevraagd om hiervoor te tekenen dat 
zij de gegevens niet misbruiken.  
 

 
 



Pasen de Locht 
Momenteel kunnen de volgende helpen in de Locht. Wie kan op 2e paasdag de rest invullen? 
Hier komen we volgende vergadering nog even op terug.  

 1e Paasdag 21 maart 2e Paasdag 22 maart 

11:00-13:30 Jac Pouwels en Wien Vullings ?????? 

13:30-16:00 Toon Selten en Piet van Bracht Willem Pijnenburg en ??? 

 
Rondvraag 
Willem: Dikkebuikenziekte: ¼ muesli erbij voeren  helpt niet. Zink mag niet meer in het 
voer zitten  gevoeliger. Selderij en peterselie helpt wel.  
Daglichtlengte gewicht beïnvloeden (groeien langer door)? Mogelijk meer tijd om te eten 
waardoor ze groter worden? 
Desiree: Helaas alle Belgische Hazen verloren aan Rhd2. Krijgt gelukkig in het voorjaar wel 
nieuwe.  
Frank: problemen opfok. Tussen de 5 en 10 dagen  60% verloren. Wat kan het zijn? 
Cocsidiose?  
Jacky: 10 april t/m 1 mei op vakantie. Dit om rekening mee te houden voor het bestellen van 
duivenringen.  
Peter: konijnen enten? Willem overlegt met Hans van Winden wat de mogelijkheden zijn en 
geeft dit door aan Willy en Peter.  
 
 
 
 
Voorzitter     Secretaris  

 


