
Notulen ledenvergadering 14 mei 2019 

 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering. Jan Custers is 50 jaar getrouwd en trakteert op vlaai. 
Dank hiervoor. Willy Gooren heeft 2 weken geleden een herseninfarct gehad. Na enkele 
dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen, is hij weer thuis. Hij kan zelf voor zijn dieren 
zorgen, alleen auto rijden mag nog niet.  
 
Ingekomen stukken 

- Uitnodiging KLN vergadering 15 juni 
- Uitnodiging NBS vergadering 22 juni 

 
Uitgegane stukken 

- Kaartje Willy Gooren 
- Kaartje Jan Custers 
- Diverse nota’s 

 
Mededelingen 
Afgemeld voor de vergadering: Willy Gooren, Marcel Hermens, May Aben, Koos Hermens, 
Erik en Chantal, Thijs Lenssen, Leon en Miranda Vullings, Jan Leijsten. 
 
Mededelingen 
Er waren nog wat onduidelijkheden omtrent de samenwerking met Mill. Er is 1 gesprek 
geweest, de vervolgafspraak moet nog volgen. Er is onder andere gesproken omtrent het 
gezamenlijk enten van konijnen. Zodra er meer nieuws is, laten we het weten.  
Dit jaar heeft Willem ook voor het eerst de konijnenentingen gedaan bij enkele leden. Deze 
enting is 1 jaar geldig. De entverklaring volgt nog.  
De Locht was ook dit jaar een succes. Er zijn vele kinderen langsgekomen met hun (groot) 
ouders. Ze zochten nog voor aankomend weekend enkele knuffelkonijnen. Henk heeft deze.  
De verenigingskleding wordt deze week bestelt.  
Enkele tentoonstellingscommissies moeten nog bij elkaar komen. Houden jullie dit zelf in de 
gaten?  
Hoe zit het met de workshop kippen houden? Willem informeert bij de Welkoop wat de 
mogelijkheden dit jaar nog zijn, anders volgend jaar weer proberen. 
Voor de Welkoop zijn er nog dieren gezocht. Ton D zorgt voor wat duiven.  
 
Hokbezoek en barbecue 
Het hokbezoek begint om 16:00uur bij Jan en Henk de Klein en vanuit daar gaan we naar 
Thijs Jeuken. Vanuit hier gaan we naar Piet van Bracht voor een hokbezoek en aansluitend 
de barbecue. De exacte uitnodiging volgt nog.   
 
Rondvraag 
Henk: Last van draadalgen in de vijver. Iemand oplossingen?  
Willem: Ganzeneieren uitgebroed in machine en daarna bij de gans gezet. Geen problemen.  
Frank: Afmeldingen gemist. Deze worden alsnog benoemd.  
 
Dennis Tros (vertegenwoordiger legpluimvee De Heus) verzorgt een presentatie over de 
professionele legpluimveesector in NL. Dank hiervoor! 
 
Voorzitter     Secretaris  


