
Notulen ledenvergadering 12 november 2019 

 
Opening 
De tentoonstellingsvoorzitter opent deze 1e vergadering na de show.  
 
Notulen ledenvergadering 1 oktober 2019 
Geen op of aanmerkingen.  
 
Ingekomen stukken 

- Aanmelding nieuw lid Mellanie Heiligers (kleurdwergen) 
- Diverse facturen omtrent show 
- Diverse vraagprogramma’s  

 
Uitgegane stukken 

- Kaart fam Wijnbergen 
- Opgaves 2020 
- Welkomspakket Mellanie 

 
Mededelingen 
Afgemeld voor de vergadering: Desiree van Langeveld, Frans en Monja Methekohy, Mies 
Huijs, Henk Obers, Erik en Chantal, Peter Verdellen en Berta Selten.  
In de decembervergadering komt Jan Schaareman iets over Braekels vertellen.  
Mogelijk komt de fotograaf voorafgaand aan de vergadering. Hier volgt nog een mail van. 
(Peter, Willy, Willem en Wien).  
In januari willen we weer ergens naar toe. Iemand ideeën? Nijssen? MSD?  
Willem, Peter en Jeroen zijn naar de lezing van Harry Arts bij Pels en Pluim Mill geweest, was 
erg leerzaam.  
Stand Ons Genoegen: Toon zorgt voor hok en Jan Zanders zorgt voor de kippen. 
 
Tentoonstelling 
Tombola: is goed verlopen.  
Inrichtingscommissie: konijnen tegen elkaar plaatsten zodat het gemakkelijker is met voeren 
van het hooi en netter is. Het 6-kantig hok vervangen voor een lichter alternatief.  
Mogelijk idee om de hoek in het midden onder het vaandel te zetten en de rest eromheen 
maken? 
Voercommissie: Hans heeft een lijst met wat er over was. Er was vooral gem graan en milet 
over. De rest viel wel mee.  
Bar: goed gedraaid. Zondagmiddag erg druk en zaterdagavond erg gezellig met voldoende 
drank en hapjes. Wel zorgen voor 2 sleutels zodat diegene die sluit, niet hoeft te openen.  
PR: Beamer goed bevallen! Volgend jaar wat kuiken/jonge konijnen foto’s verzamelen. In het 
Hegelsom krantje is artikel geplaatst. In de Hallo klein subliem artikel. Reindonk wel goed 
gepromoot. Ook zijn er iets meer advertenties opgehaald! 
Algemeen:  Over het algemeen was het weer een geslaagde show. Wel zijn er enkele 
aandachtspunten:  
Hoe behouden we de sier-watervogels   Gereduceerd inschrijfgeld? Mogelijk extra prijzen? 
Dit wordt verder bekeken.  
Mogelijk nieuwe zeilen voor op de aanhangers? Die we nu hebben zijn versleten.  



Dinsdagavond meer mensen nodig en proberen om allen optijd (19:00uur?) te zijn, zodat 
dinsdagavond alles overeind staat.  
Vrijdagavond is het erg rustig, mogelijke openingstijden aanpassen van 16:00-20:00uur.  
Kleine knagers niet meer op zaterdag apart laten keuren, maar bij de vrijdag betrekken.  
We waren wat later klaar met opruimen. We misten diverse leden en vooral tussen 16:00-
20:00uur. Hoe kunnen we iedereen benaderen? Vele handen maken het namelijk voor 
iedereen gemakkelijker. Suggesties vanuit de vergadering (aanwezigen): Leden hierop 
persoonlijk aanspreken? Contributie omhoog doen en dan kunnen leden dit ‘terug’ 
verdienen?  
Alternatieven zijn: mogelijk eerder uitkooien? Nee, heeft geen voorkeur maar bijvoorbeeld 
wel al om 14:00uur waterbakjes eruit halen, zodat dat al gedaan is. Een andere optie is 
bijvoorbeeld Mill te vragen om enkele uurtjes te helpen.  
Alles was netjes geladen en teruggebracht naar de opslag. Houdt er wel rekening mee dat 
ook de palletwagens gelijk mee naar de opslag komen.  
Volgend jaar opletten dat de geldkistjes voor de kassa/tombola/bar er op tijd zijn.  
 
We willen iedereen bedanken voor zijn/haar medewerking en hopen ook weer komend jaar 
op ieder zijn hulp mogen rekenen! 
 
Uitslagen overige shows: 
KZL: Henk de Klein: Kampioen watervogels. 
Ede: Comb Onze Eendjes: Beste RIR op 1 na. 
Rijssen: Henk de Klein: Kampioen watervogels. 
Vlissingen: Jan de Klein: kampioen siervogels . 
Bantam show: Marcel: beste collectie buff. 
Venray: Peter Verdellen kampioen grote hoenders en Huub de Bruijn bij de duiven.  
 
Aankomende show: 
Deurne: Marcel Hermens, Willy Gooren, Hans Pauwels, Wien Vullings en Jan Zanders.  
Maasdal: Peter Verdellen, Thijs Jeuken, Comb. Eendjes, Frank en Jacky, Erik en Chantal, 
Marcel Hermens, Wien Vullings en Jan de Klein. Vervoer regelen we volgende vergadering. 
Keistad: Jan Leijsten, Ton Daniels en Ton Nelissen. 
Gelderlandshow: Jan Leijsten, Ton Daniels en Ton Nelissen 
Voerendaal: Jan de Klein 
Noordshow: Willy, Theelen, Erik, Marcel (vervoer) 
 
Rondvraag 
Toon: 40-ers Helden? Wien bespreekt dit met Wim en daarna met Toon.  
Willem: Foto’s maken van bijzondere dingen? Idee voor ledenvergadering? 
Ton: John Hartman: Gelderlandshow zoekt waterbakjes en 40-ers. Zij kunnen contact 
opnemen met Toon.  
Wien: heeft een aluminium duivenkist over (gratis)? 
 
 
 
Voorzitter     Secretaris  

 


