
Notulen ledenvergadering 9 april  
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
Notulen ledenvergadering 12 maart 
Nav: Henk Obers had graag nog wat meer uitleg omtrent de opmerking marktplaats  
controle nVWA. De eerste boetes zijn al uitgedeeld aan mensen die (zeer) regelmatig veel 
spul op marktplaats zetten.  
 
Ingekomen stukken 

 Inventarisverzekering 

 Rabobank 

 Mail Javaclub 2021 internationale show onderbrengen 

 Factuur KLN 
 

Uitgegane stukken 

 Niets 
 
Mededelingen 
Afgemeld voor de vergadering: Desirée van Langeveld, Peter Verdellen, Frans en Monja 
Metekohy, Wien Vullings, Leon en Miranda Vullings, May Aben en Erik Gubbels. 
In mei zouden we samen met Neer naar Ivo Tresinie gaan, maar hij kan helaas niet in mei. 
We overleggen nog met Neer wat te doen.  
Er is ondertussen ook gesprek geweest met Mill omtrent samenwerking. Enkele dingen die 
we samen kunnen doen is het enten, gezamenlijk vervoer. Ook willen ze hun clubshow bij 
ons onderbrengen en vragen ze ons om enkele dieren aan te leveren bij hun jongdierendag.  
 
Hokbezoek en barbecue 22 juni 
We starten bij familie de Klein  Thijs Jeuken  Piet van Bracht.  
 
De Locht en Welkoop 
We zoeken nog iemand voor 2e Paasdag  ’s morgens bij de Locht.  

 1e Paasdag 21 april 2e Paasdag 22 april 

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

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

Willem bouwt samen met Toon donderdag voor pasen op.  
Bij de welkoop zitten momenteel lachduiven. Met Pasen komen hier zijdehoenders met 
kuikens te zitten. Mogelijk kunnen we ook iets doen met een workshop. Hiervan houdt 
Willem ons op de hoogte. De map met adressen volgt nog.  
 
Voorbereidingen show 
De vraagprogrammacommissie en Barcommissie zijn al bij elkaar geweest. In grote lijnen 
blijft alles hetzelfde als vorig jaar. De keurmeesters zijn allemaal aangevraagd (ook zijn er al 
diverse voor 2020-2021 aangevraagd). Dit jaar proberen we het nogmaals met 
eendagskeuring kleine knagers (incl cavia’s) op zaterdag. Dit maal wel voldoende dieren, 
anders is het de laatste keer.  



De inrichtingscommissie en PR commissie moeten nog bij elkaar komen, maar zullen snel 
volgen.  
We huren dit jaar de waterbakjes voor de konijnen bij Neer. Die hangen aan de buitenkant 
van de kooi. Huren is goedkoper dan kopen.  
De stoelen pakken we dit jaar van het vergaderzaaltje uit de manege.  
 
Rondvraag 
Willem: gezamenlijk enten konijnen Horst-Venray?  Huub zorgt dat Willem het 
telefoonnummer van Piet de Bruijn krijgt, zodat ze dat verder kunnen afstemmen.  
 
 
 
 
Voorzitter     Secretaris  

 


