
Notulen Ledenvergadering 10 maart 2020 

 

1. Opening door de voorzitter;  
Er zijn diverse afmeldingen om diverse redenen. Laten we hopen dat we bespaard blijven van 
Corona. 

2. Notulen van de ledenvergadering 11 februari; 
 Jan Zanders is bij Hans Pauwels geweest. Hij had de moed er goed in zitten. Jan heeft zijn 
kuikens meegenomen. Hij wil teveel te vlug. Ziet er wel allemaal goed uit.  
Willem, beterschap met zijn hand. 
Wie heeft interesse in 6 kantig hok van de tentoonstelling? Mogelijk voor  in voor- of achtertuin? 
Nog niemand meldt zich. De nieuwe volière is reeds in de opslag aanwezig. 
 

3. Ingekomen stukken;  

 Cursus kippen houden bij Welkoop in Sevenum op  15 September. Willem houdt contact 
hieromtrent met de Welkoop. 

 
4. Uitgegane stukken;  

 Nota contributie verstuurd. 
 

5. Mededelingen;   
afmeldingen: Peter Verdellen, Ger Reijnders, Erik Gubbels, Wien Vullings, Mieke van Bracht, 
Jeroen Martens, Ton Nelissen, Koos Hermens, Hans Pauwels. 

6. Jubileum  
 Jurgen Wijnbergen is 25 jaar lid van PSV.  Jurgen verzorgd bijna alleen de aankledingshoek elk 
jaar op de tentoonstelling. Hij komt regelmatig op de vergadering. Maar als eerste een groot 
liefhebber van dieren.  Vele dieren ook andere dan binnen onze bekende hobby dieren mogen 
gebruik maken van zijn gastvrijheid en verzorging.  
De voorzitter speld hem het bij het jubileum behorende speldje op. 
 

7. De Locht Pasen  
Zondagmorgen: Jac Pouwels, Marcel Hermens. 
Zondagmiddag: Toon en Berta Selten 
Maandag morgen: Piet v Bracht en Henk de Klein 
Maandag middag:  Willem Pijnenburg en Wien Vullings 
 

8. Wat verder ter tafel komt;   
Er worden de eerste fokresultaten doorgenomen. Sommige hebben de laatste nog in het 
broedmachine liggen terwijl andere nog aan het broedseizoen moeten beginnen en net de 
koppels bij elkaar hebben geplaatst.  Enkele bijzonderheden: Frank heeft 180 zijdehoen eieren 
weggegoot omdat ze niet bevrucht zijn. Nederreinders gaat wel goed. Vreemd dat een ras wel 
goed gaat en ander niet. Vitamine E bijvoeren. Vermoedelijk bevruchten de hanen niet omdat ze 
wel treden.  
Marcel. Diverse kuikens die wel aanpikken maar dan ophouden. Luchtvochtigheid of voldoende 
ventileren.  Weinig eieren leggen. Zeker 16 uur licht geven.   

  

9. Rondvraag;   
Jurgen: naar DAB Ijselsteijn geweest voor flubonol . 5 kg gekocht. Hij  heeft er potjes van 500 
gram voor € 7,- voor de liefhebber van gemaakt.  (kosten normaal rond € 45 euro als je die per 
500 gram moet kopen) 



10. Lezing; 
Rene vd Kerkhof houdt een dierbespreking over oorspronkelijke duiven;  Hij heeft een heldere 
uiteenzetting met speciale aandacht voor de diamantduif. Hij sluit af met een quiz. Onder de 3 
winnaars wordt 1 zak gemengd graan verloot. Rene wordt met applaus bedankt voor zijn 
aanwezigheid.  

 

Voorzitter     Secretaris  

 


