
Notulen ledenvergadering 10 september 2019 

 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering 
 
Ingekomen stukken 

- Vraagprogramma Schijndel 9 en 10 november 
- Vraagprogramma Asten 18 t/m 20 oktober 
- Vraagprogramma Kleindierliefhebbers Zuid-Limburg 8 t/m 10 november 
- Afmelding lid Sraar Tacken 

 
Uitgegane stukken 

- Mail gestuurd om de show volgend jaar op de kalender te plaatsen 
 

 
Mededelingen 
Afgemeld voor de vergadering: Toon en Berta Selten, Hannie Vink, Leon en Miranda Vullings,  
Thijs Lenssen, Chantal Gubbels.  
Wie gaat er naar de Talentenshow Mill: Wien, Henk, Thijs, Ton, Huub, Marcel, Willy. Deze 
stemmen zelf het vervoer af. Vrijdagavond gaan er ook diverse kijken.  
 
Tentoonstelling 

 9-9-2014 8-9-2015 6-9-2016 12-9-2017 11-9-2018 10-9-2019 

Inzenders 141 89 78 50 94 77 

1Totaal dieren 1156 674 685 470 738 765 

De sluiting loopt nog tot aan het weekend.  
Vraagprogrammacommissie: Zij komen eind  volgende week bij elkaar.  
Barcommissie: inkoop is gedaan. Taarten-vlaaien zijn welkom. Dames zijn ook welkom om te 
helpen.  
Tombolacommissie: Spullen blijven welkom.  
Inrichtingscommissie: Jurgen Wijnbergen zijn jongste zoon is ernstig ziek en zal in de periode 
tijdens de show geopereerd worden. Logischerwijs is hij dan ook niet aanwezig. Hans en 
Willem nemen de hoek over.  
Wien, Thijs J en Jan Tielen hebben nog bevruchte kippeneieren voor in de machine.  
PR Commissie: advertenties zsm inleveren. Posters worden verdeeld.  
Voercommissie: Hans bestelt het voer zodra aantallen bekend zijn.  
Overig: Egaliseren  Thijs deur open?   Jac Pouwels helpen?  
Wagens: Erik dichte. Thijs  Lenssen. Jan Zanders  Kellenaers 
Opening show: nieuwe burgemeester van Horst: Ryan Palmen.  
Diegene die het werkschema nog niet ingeleverd hebben, doe het snel! 
 
Rondvraag 
Frank: gereedschappen gecontroleerd? Toon waarschijnlijk gedaan.  
Willy: Mill zou graag Henk willen uitnodigen voor een vergadering iz samenwerking.  
Marcel: wie gaat er naar Asten? Even kijken hoe hun inzendingen bij ons zijn. 
Ton: RaboClubactie een idee? We bekijken dit. Volgens Willem erg lastig.  
Willem: Broedmachine PTC  in de loods indien geen gegadigden. 



Welkoop dierendag: Willem zet daar tentoonstellingsbakken en vraagt zelf de benodigde 
dieren en zorgt voor banners ed.  
Piet: hoe zit het met de beamer? We hebben nog geen bestuursvergadering gehad. 
Misschien eventueel in de bar? 
Peter: heeft iedereen die geënt heeft ook de kosten betaald? Kijken we even na.  
Willy: Henk Philipse wilde weten wanneer er geënt wordt. Hoe zit dat met de communicatie? 
Henk kijkt dit even na .  
 
Na afloop van de vergadering is John Roelofs aanwezig met de foto’s die gemaakt zijn tijdens 
de JDD in Neer. Hij is van de fotoclub in Well en zijn bezig met een project om portretfoto’s 
van kippen te maken. Zij zoeken diverse hoenders. Afgesproken is om vrijdag tijdens de 
show van 18:00-20:00uur voor onze eigen leden om hun hoenders op de foto te laten 
zetten. Dit geldt alleen voor dieren die ingezonden zijn. Op een later tijdstip zal er nog een 
moment geprikt worden voor dieren die niet op de show ingezonden zijn. Hier wordt nog 
een mail van rondgestuurd door Mieke.  
 
 
 
 
Voorzitter     Secretaris  

 


