
Notulen ledenvergadering 14 juli 2020 
 
Opening 
De voorzitter opent deze 1e vergadering na de coronacrisis. Hans Pauwels is aanwezig en 
gaat gelukkig weer goed. Een bijzonder welkom aan ons nieuw lid Johan Kesseler. Hij fokt 
vooral Chin. Dwergkwartels. Toon van Rens heeft 2 tia’s gehad. Hierdoor is hij samen met 
zijn vrouw naar het verzorgingstehuis in Tienray gegaan. Vanuit de vereniging wordt er een 
kaart gestuurd. Erik Gubbels bedankt voor het beschikbaarstellen voor de kantine.  
 
Notulen ledenvergadering  10 maart 
Geen opmerkingen.  
 
Ingekomen stukken 

- Aanmelding nieuw lid Ger Hanssen (fokt rexdwergen) 
- Aanmelding nieuw lid Johan Kesseler (fokt Chinese dwergkwartels) 
- Annulering Jongdierendag Neer 

 
Uitgegane stukken 

- Welkom pakketjes nieuwe leden 
 
Mededelingen 
Afgemeld voor de vergadering: Ger Hanssen, Thijs Lenssen, Peter Verdellen, Ger Reinders, 
Jan Leijsten, Jeroen Martens, Cor Jansen, Math Rutten, Thijs Jeuken, Frans en Monja 
Metekohy en Chantal Gubbels.  
De vergadering van augustus komt te vervallen. 
 
Scenario’s 
Erik legt de verschillende scenario’s voor omtrent de Peelhorstshow. Hieruit is door de leden 
besloten om dit jaar geen Peelhorstshow te organiseren. De leden worden de komende 
dagen hiervan op de hoogte gebracht. Wel wordt er verder bekeken en uitgewerkt wat de 
mogelijkheden voor een clubshow met bbq zijn. Deze zou dan zaterdag 10 okt georganiseerd 
worden. Dit plan wordt verder uitgewerkt en wordt verder besproken op de vergadering van 
8 september.  
 
Enten 
18 juli NCD drinkwater: 8:30-9:00 bij Willem.  
Vleugelprikenting: Theelen, Erik en Chantal, Hermens, Piet van Bracht, Wien Vullings. Zij 
bespreken verder hoe dit in te vullen.  
Sprayenting wordt verschoven van 7 naar 22 augustus (verplicht om dieren te showen).  
 
Rondvraag 
Piet: was bij Jan Hagens  geweest en iedereen kreeg de groeten van hem.  
Hans: Jan Zanders en Willem Pijnenburg bedanken voor de hulp tijdens de ziekte. 
Willem: Project Keizerganzen lijkt te werken, diverse jongen. Zijdehoenders hebben last van 
soort bruine vliegjes. Verenmijt-verenluizen? Misschien zwarte luis? Knoflookpoeder door 
het water/voer? 
 
Voorzitter     Secretaris  


