
Notulen ledenvergadering 20 augustus 2019 

 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering na de vakantie. Voor degene die nog niet op de hoogte 
waren ons lid Ger Saris is overleden. Zowel op vrijdagavond als zaterdag is de uitvaart druk 
bezocht door bestuur en leden van de vereniging. We nemen samen nog een moment stilte 
in acht. 
 
Notulen ledenvergadering 
Geen op- of aanmerkingen 
 
Ingekomen stukken 

- Mail Kleindierliefhebbers Zuid-Limburg 
- Mail fotovereniging Well omtrent het maken van foto’s van kippen 
- Overlijdenskaart Ger saris 
- Vraagprogramma jeugdshow Laren. 
- 4 inschrijvingen voor Peelhorstshow 

 
Uitgegane stukken 

- Condoleancekaart familie Saris 
- Vraagprogramma verstuurd 

 
Mededelingen 
Afgemeld voor de vergadering: Desiree Langeveld, Peter Verdelen, Jan Janssen, Mieke van 
Bracht en Chantal Gubbels-Theelen. 
 
Evaluatie Hokbezoek en barbecue 
Gezellig zoals andere jaren. Leuke adressen. Piet had liever eerst allemaal verzameld om 
daarna naar de hokken te gaan. In geheel zeer positief en gezellig. Moeten we er zeker erin 
houden. 
 
Evaulatie jongdierendag Neer 
In totaal waren er 216 dieren ingezonden. Hiervan waren er 58 van onze vereniging. Mooie 
en geslaagde bijeenkomst. Jammer dat de aantallen van de hoenders wat terug loopt. Graag  
beste dier van beide geslachten doen. Nu gaat het vaak alleen maar om de hennen. Volgend 
jaar willen ze een keurmeester meer aannemen zodat ze volgend jaar rond 1uur half 2 
kunnen starten met de BBQ. 
 
Samenwerking 
Afgelopen maanden mee bezig geweest. Zoals met de Noord Limburgse verenigingen. 
Jongdierendag is een mooi voorbeeld. Er is wel bereidheid voor meer samenwerking maar 
dit moet wel met behoud van eigen identiteit per vereniging. Gezamenlijk bezoek aan Ivo 
Tresini is een ander voorbeeld. Kwam dit jaar niet uit in voorjaar. Mogelijk wel voor het 
najaar dan meer tijd? Mogelijk maar vult het contact in het voorjaar niet op. 
Nu twee keer op gesprek geweest bij de vereniging Mill. Gekeken waar we elkaar kunnen 
aanvullen of ondersteunen. Mill heeft gekozen om hun clubshow bij ons onder te brengen. 
Dat levert toch wel wat extra dieren en extra inzenders op, een aanvulling voor onze show 
die we zeker moeten koesteren. Enten hoenders lopen bij de verenigingen nogal uiteen.  
Maar ieder blijft gewoon op eigen manier enten. Willy zal met Willem contact opnemen om 
een en ander door te spreken. Enten konijnen is ook besproken omdat wij weinig dieren 



hebben. Zij kunnen entstof beter aankomen en in samenwerking kunnen we de entstof 
beter gebruiken, waardoor de kosten per dier lager zijn.  
Mill houd elke maand een dierenmanificitatie. Manege St Antonis. Komen hokken te staan 
kun je hok huren en dieren verkopen. rond 8:30 open  – 11;00 sluiten als de dieren op zijn. 
Ga er eens een kijkje nemen!  
Bekende Talentenshow wordt weer gehouden. Zouden graag wat dieren van Horst te 
ontvangen dan wel wat leden te verwelkomen op de show. Donderdag inkooien vrijdag 
keuring en zaterdag uitkooien. Alle leden hebben hiervan via Mieke een uitnodiging 
ontvangen.  Voor wat hoort wat, wij als bestuur willen daarom graag de vereniging Mill 
hierbij tegemoet komen door enkele dieren in te sturen en/of deze show te bezoeken.   
 
Voorbereidingen Peelhorstshow 
Vraagprogramma commissie: vraagprogramma’s zijn uitgereikt. Voor 2020 ook al wat 
keurmeesters gevraagd. Worden enkele al paar jaar vooraf vastgelegd. Daar zijn ze dus ook 
mee bezig. De eerste inzendingen zijn al binnen.  
Inrichtingscommissie: zijn nog niet bij elkaar gekomen, maar zal ook dit jaar goedkomen. 
Bar: Al diverse inkopen gedaan.  Donderdagavond weer gratis koffie.  
PR: Zijn bij elkaar geweest. In KDMZ  in september. Ook weer in lokale krantjes en Hallo. Ook 
Reindonk wordt weer benaderd. Posters komen de komende vergadering 
Tombola: Prijzen zijn altijd welkom.  
Voercommissie: nog wat vroeg.  
Advertentie enveloppen worden uitgereikt. Hoe vervelend voor sommige het is verzoeken 
we toch om een poging te doen om een advertentie binnen te krijgen. Is toch mooi en hard 
nodig om binnen te krijgen. 
Wat te doen met reclame/advertenties via de beamer op de tt. Dit hebben we op diverse 
locaties geprobeerd om het zichtbaar te krijgen. En we vragen af of het wel waardevol is. Er 
gaat behoorlijk wat tijd in zitten. Er wordt wel naar gekeken en ook reacties terug van de 
adverteerders die het zeer weten te waarderen.   
 
De fokresultaten worden doorgenomen.  
 
Rondvraag 
Willem: 5 oktober hebben ze dierendag bij de Welkoop. Is vlak voor de show. Wat kunnen 
we daar doen? Stand dieren showen. Willen we reclame maken voor onze show moeten we 
wel wat doen. Toon Selten zou wat dieren kunnen zetten. Heeft toch niks voor show.  Ger 
Reinders kan Auracana’s zetten. Banner en posters erbij.  
Willem: Keizerganzen lukt niet om jongen van te fokken. Willem vermoed te vet. 
Vergadering kan hiermee instemmen/beamen 
Erik: Chantal is weer zwanger. Gefeliciteerd. 
Jan Zanders: Wie is bekend met de oude broedmachine van de Praktijkschool van vroeger. Is 
eventueel beschikbaar. Kunnen 500 eieren in. Is dus vrij groot. Wie heeft interesse? 
Op de gemeente kalender ontbreekt de Peelhorstshow. Moet nu worden opgegeven. Wordt 
gedaan.  
Jurgen: Zoekt Hollands Hoen (groot dus) zilverzwart gezoomde hanen. Speciaalclub? 
Misschien Weet May Aben wie grote heeft. 
Toon Selten: Carolina vrouw  gezocht. Willem heeft er een.  
 
Henk houdt een kleine presentatie over het besluit houders van dieren.  
 
Voorzitter     Secretaris  


