
Notulen ledenvergadering 8 september 2020 

 
Opening 
De voorzitter opent deze laatste ledenvergadering voorafgaande aan de show.  
 
Notulen ledenvergadering  14 juli 2020 
Geen opmerkingen.  
 
Ingekomen stukken 

- Nieuw lid Caroline van Nierop, fokt Kraaikoppen.  
- Goedkeuring KLN ivm omzetten show 

 
Uitgegane stukken 

-  Vraagprogramma’s 
 
Mededelingen 
Afgemeld voor de vergadering: Ger Hanssen, Peter Verdellen, Thijs Jeuken, Chantal Gubbels, 
Hannie Vink, Thijs Lenssen, Willy Gooren, Mies Huijs en Ton Nelissen. 
 
Clubshow 
Als de situatie rondom corona zo blijft, willen we de clubshow door laten gaan. Alle 
aanwezigen zijn hiermee eens. 
Toon wil met iemand spullen op tijd klaarzetten omdat hij zelf dan met vakantie is. Jac 
Pouwels en Willem Pijnenburg helpen Toon hierbij en stemmen zelf een datum hiervoor af.  
Erik heeft een grote aanhanger die we kunnen gebruiken. Henk Obers en Ton Daniels geven 
aan ook met een aanhanger te helpen de benodigde spullen van de opslag naar de tt-locatie 
te vervoeren. Hiervoor volgt nog een werkschema. Overige werkzaamheden worden per 
commissie opgevolgd. De leden worden de komende tijd per mail op de hoogte gehouden 
als hierover nog nieuws is. 
Het programma voor de show wordt kort doorgenomen: zaterdag morgen inkooien (niet 
allemaal tegelijk); de inzendlijst met kooinummers volgt per mail; zaterdag ochtend keuren 
van de dieren, na de keuring een buffet, naar verwachting rond 14:00u (hiervoor zal een 
kleine eigen bijdrage worden gevraagd) met prijsuitreiking. Daarna uitkooien (niet allemaal 
tegelijk) en dan gezamenlijk opruimen.  
Mocht je niet hierbij aanwezig willen zijn (ivm corona) maar toch de dieren willen laten 
keuren, meldt je dan even bij het bestuur, dan kijken we wat er mogelijk is!  
 
Overige activiteiten 2020 
Momenteel er lastig met uitnodigen van sprekers. Ook is de loods wat gehorig, dus dan 
zorgen voor beter geluid.  Volgende keer opgeven bij aanwezigheid van de vergadering.  
Toon kent iemand die vanalles weet over vogels rondom het huis en gaat informeren.  
De eerstvolgende vergadering staat nu gepland op dinsdag 10 november.  
 
Rondvraag 
Henk Obers: zoekt golfplaten 2,40 m lang. 
Willem: mist nog entformulieren, deze inleveren bij Willem. 
Marcel: Wim de Bruijn zijn kippen zijn al ong een maand ziek. Alleen is er nog steeds geen 
idee waar het aan ligt. Ze maken bijzondere geluiden, maar gaan er niet dood aan. Iemand 
een idee?  Kippen onbeperkt (rottend) fruit (met wespen) een probleem? De meningen zijn 
onder de leden verschillend, maar misschien in combi met bloedluis? 
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