
Notulen algemene jaarvergadering 11 februari 2020 

 
Opening 
De vice-voorzitter opent deze jaarvergadering. De voorzitter komt wat later. Voor iedereen 
is er een stukje vlaai. Het eerste drankje is op kosten van de vereniging.  
 
Notulen ledenvergadering 14 januari 2020 
Geen op of aanmerkingen.  
 
Ingekomen stukken 

- Uitnodiging voorjaarsoverleg NBS 15 februari 
- Geboortekaartje Fenna, dochter van Erik en Chantal.  

 
Uitgegane stukken 
Geen 
 
Mededelingen 
- Afgemeld voor de vergadering: Toon en Berta Selten, Koos Hermens, Erik en Chantal, 

Mies Huijs en Hans Pauwels, Jan Peters, Jurgen Wijnbergen.  
- Contact met Ivo Tresinie gehad, momenteel erg druk. Hij gaf aan op z’n vroegste 

augustus-september in de mogelijkheid te zijn om langs te komen.  
- We zouden hokken van vereniging Helden krijgen, maar deze zijn tussentijds aan de 

Maasdalshow vergeven.  
- Voor het 6-kantig hok hebben we een oplossing. Hier komen aluminium panelen voor in 

de plek. 3 bij 2 bij 2.  
- Groot broedmachine van de praktijkschool werkt niet. Iemand interesse? Ger en Willem 

willen hem wel nakijken.  
- Wien heeft contact gehad met Jurgen Wijnbergen hoe de thuissituatie was. Het gaat nog 

steeds vooruit en ze staan er erg positief tegenover. Jurgen hoopt volgende vergadering 
zelf weer aanwezig te zijn.   

- Hans Pauwels heup gebroken  kaartje wordt gestuurd.  
 
Uitreiken clubkampioenen 

- De clubkampioenen van de Peelhorstshow worden uitgereikt.  
 
Jaarverslag secretaris 
Het jaarverslag wordt gepresenteerd door Mieke. Dit verslag is tevens in het jaarboekje 
terug te vinden. Mieke werd met een applaus bedankt. 
 
Financieel verslag penningmeester 
Het financieel verslag wordt door Henk toegelicht. Er zijn nog enkele punten die verder 
besproken en toegelicht worden. Een mogelijk idee is bijv. het vraagprogramma digitaal 
doorsturen?  
Henk wordt bedankt met een applaus.  
 
 
 



Verslag kascontrolecommissie 
In de commissie zaten Marcel Hermens en Thijs Lenssen. De kascontrolecommissie heeft 
onlangs haar controle uitgevoerd en daarbij geconstateerd dat alles naar behoren was 
verantwoord.  
De kascommissie stelt de vergadering derhalve voor om het bestuur decharge te verlenen 
voor het over het jaar 2019 gevoerde financiële beleid. De vergadering stemt hiermee in met 
een applaus. De commissie voor het komende jaar bestaat uit Marcel Hermens en Frank 
Theelen. Als reserve meldt zich Willem Pijnenburg.  
 
Jubilarissen 
We hebben dit jaar diverse jubilarissen. Willem is reeds aanwezig en krijgt zijn speldje voor 
zijn 25 jarig lidmaatschap PSV Horst. De overige waren helaas niet aanwezig.  
 
Bestuursverkiezing 
Aftredend volgens schema zijn: Wien Vullings en Mieke van Bracht. Beiden zijn herkiesbaar.  
Beiden worden door de vergadering herkozen, dit wordt met applaus bekrachtigd.  
 
Instellen tentoonstellingscommissies 
Vraagprogrammacommissie: Thijs Lenssen, Henk de Klein, Erik Gubbels, Chantal Gubbels, 
Marcel Hermens, Jacky Theelen en Jan Leijsten.  
Tombolacommissie: Jan en Riek Janssen 
Barcommissie: Koos Hermens, Thijs Lenssen, Henk de Klein en Piet van Bracht. 
Inrichtingscommissie: Cor Janssen, Ton Daniels, Henk Raedts, Jurgen Wijnbergen, Willem 
Pijnenburg en Jacky Theelen.   
PR Commissie: Heidi Selten, Wien Vullings en Mieke van Bracht. 
Voercommissie: Hans Pauwels, Ton Daniëls, Heidi Selten en Jacky Theelen.  
 
Overige Commissies 
Entcommissie pluimvee: Willem Pijnenburg.  
Entcommissie konijnen: Henk de Klein en Willy Gooren 
Tatoeëercommissie: Willy Gooren 
Ringencommissie: Jacky Theelen 
Onderhoudscommissie: Ton Daniels en Hans Pauwels. 
 
Wat verder ter tafel komt 
Henk en Willy bespreken verder over de entstof voor de konijnen. Zodra hier meer bekend 
over is, wordt dit aan de konijnenfokkers kenbaar gemaakt. 
Doordat het tatoeëren steeds meer tijd kost, is er met Willy afgesproken, dat zodra iemand 
zijn dieren getatoeëerd wil hebben, hij/zij contact opneemt met Willy voor een afspraak. 
Voor de regio Horst kunnen ze evt. aan huis getatoeëerd worden. Fokkers buiten de regio 
kunnen ze bijvoorbeeld meenemen naar de vergadering, zodat Willy niet meer zo veel uren 
hoeft te reizen om een paar dieren te gaan tatoeëren. Alle aanwezigen stemmen in met dit 
voorstel. 
 
Rondvraag 
Jan Z: Hoe staat het met de deikzeilen? Deze worden aangeschaft. Willem is hiermee al aan 
de gang.  



Cor: Uitslag van de quiz gemist in de notulen. Bij deze nogmaals: Cor, Mart, Frank en Marcel 
gefeliciteerd! 
Willem: Compliment gekregen van onbekende Horstenaren voor de mooie show.  
Marcel: Zijn er niet al bepaalde punten voor de show die nu al besproken hadden moeten 
worden? Momenteel zijn we al met enkele in gesprek hoe we het beste kunnen oplossen.  
Willy en Ton: Hadden we teveel stro in de kooien dit jaar? We hadden een mooie 
hoeveelheid. Op diverse shows was er juist nog meer (nog meer afval) of minder (komt niet 
de dieren ten goede). 
Wien: Bedankt ook namens Mieke in het vertrouwen. Voor Wien gaan dit wel de laatste 3 
jaar worden in het bestuur. Mocht er dus interesse zijn, dan zijn jullie van harte welkom. 
Henk: Hij is volgend jaar aftredend voorzitter en heeft besloten dat hij niet herkiesbaar is. 
We moeten dus ook op zoek naar een nieuwe voorzitter.  
 
Uitreiken jaarboekjes 
Alle aanwezige leden krijgen het jaarboekje. De overige leden krijgen het boekje binnenkort 
in de brievenbus of worden de volgende vergadering uitgereikt.  
 
 
 
Voorzitter     Secretaris  
 


