
Notulen ledenvergadering 10 december 2019 

 
Opening 
De voorzitter opent deze laatste vergadering van het jaar.  
 
Notulen ledenvergadering 12 november 2019 
Toon: Is er al iets meer bekend over de bakken? Wien komt hier nog op terug.  
Willem: heb diverse gesprekken gehad met sommige leden omtrent het opruimen. Hij gaat 
zijn ideeen/opmerkingen op papier zetten (mogelijk samen met enkele andere leden) en 
terugkoppelen. Goed initiatief!   
 
Ingekomen stukken 

- Mail Robin Roelofs foto expo  4-1 (12-18u) 5-1 (12-17u) de Buun, Kasteellaan 25, 
Well 

- Afmelding lid vereniging voor 2020:, Harm Wijnbergen en Leon en Miranda Vullings 
- Afmelding lid per direct: Huub de Bruijn (omtrent deze afmelding worden de 

aanwezigen geïnformeerd wat hier aan vooraf gegaan is.  
 

Uitgegane stukken 
Geen  
 
Mededelingen 
Afgemeld voor de vergadering: Frans en Monja Methekohy, Thijs Lenssen en Erik Gubbels. 
In overleg is er besloten om de januarivergadering weer om te zetten naar een quiz.  
 
Tentoonstelling 
Voor 2020 zijn de meeste keurmeesters vastgelegd. Wel moeten er voor de sierduiven nog 
keurmeesters aangevraagd worden. Suggesties van de duivenfokkers zijn welkom! 
 
Uitslagen overige shows: 
Deurne: Hans Pauwels Kampioen dwerghoenders.  
Voerendaal: Jan de Klein kampioen oorsp duiven 
Tiel: Henk de Klein kampioen C klasse. Jan de Klein kampioen oorsp. Duiven 
 
Aankomende show: 
Gelderlandshow: Jan Leijsten, Ton Daniels en Ton Nelissen (vervoer zelf) 
Maasdal: Peter Verdellen, Thijs Jeuken, Comb. Eendjes, Frank en Jacky, Erik en Chantal, 
Marcel Hermens, Willy Gooren, Henk Philipse, Wien Vullings en Jan de Klein.  
Vervoer: 18:00u Marcel 18:30uur Bracht 19:00u Toon.  
Noordshow: Willy, Theelen, Marcel (14:00uur Marcel) 
 
Rondvraag 
Cor: zou graag een financieel overzicht mbt show willen zien. Dit wordt ieder jaar op de 
jaarvergadering besproken, maar zal dit jaar meer aandacht krijgen.  
Willem: Mandarijneend voor welkoop Mieke 
 



Peter: Entformulieren voor de Maasdalshow? Mieke zorgt dat het mapje (alle pluimvee-
entingen en van Peter ook het pelsdierenformulier) mee gaat met het inkooien.  
Hoe kan het dat als je op het inschrijfformulier het beste dier onderaan erop zet, toch 
volgens de verzendlabels van de show vooraan staat? De show heeft de mogelijkheid om 
alles door elkaar te gooien, zodat dit ‘systeem’ niet werkt.  
Chantal: catalogussen van diverse shows (Deurne, Asten, Liessel, etc) gezocht ivm de 
adressenlijst voor ons eigen programma.  
 
Jan Schaareman houdt een interessante dierbespreking over Braekels.  
 
 
 
Voorzitter     Secretaris  

 


