
Notulen ledenvergadering 24 augustus 2021 

 

1. Opening door de voorzitter 
 

2. Ingekomen stukken 

Geen 

3. Uitgegane stukken 
Geen 
 

4. Mededelingen 
Afmelding van Berta Selten, Mies Huijs, Chantal Gubbels, Peter Verdellen, Jan 
Janssen, Ton Nelissen, Heidi Selten, Mieke van Bracht en Frank & Jacky Theelen. 
 

5. Evaluatie hokbezoek en barbecue 
Erg gezellig en geslaagd. Weer n keer gezellig bij elkaar, goede kwaliteit bbq en top 
geregeld door Jolanda en Ton Daniëls. Verder Ton zijn potentiële kampioenen 
aanschouwd!  
 

6. Evaluatie jongdierendag 
Geslaagde dag, wel enkele kleine puntjes: 
- Graag 1 keurmeester per ras 
- In elke diergroep graag kampioenen aanwijzen, nu niet gebeurd bij konijnen en 

cavia’s. 
- Watervogels nu niet gevraagd………. 
- Op t einde zou het goed zijn als iemand van Neer, leiding geeft bij het 

afbreken/opruimen. 
 

7. Voorbereidingen Peelhorstshow 
Deze besproken, opmerking graag met name op de dinsdagavond voldoende mensen 
inzetten, de hokken moeten er dan allen staan. En de inrichtingscommissie/tekenaars 
ook eventueel deze avond erbij. 
Verder toelichting door voorzitter aangaande kleine wijzigingen betreffende vermelde 
tijden.  
Vraag, komt op woensdag Citaverde met leerlingen weer helpen? 
 
Als toch show niet door mag gaan, zullen we de adverteerders benaderen.  
Verder zullen enkele mensen op zondag de leiding nemen met opruimen. 
Misschien duidelijk vtv aangeven wie wat doet.  
Donderdagavond bij inzenden eventueel tijdschema, zodat niet iedereen tegelijk 
komt. Hoe zit het met parkeren, eventueel bij Wieneshof (overleggen)? 
 
 



8. Wat verder ter tafel komt. 
Geen zaken 
 

9. Bespreken fokresultaten 
Rondje fokresultaten, levendige discussie met adviezen etc. De resultaten zijn divers. 
 

10. Rondvraag 
- Willy Gooren, konijnen enten geen probleem, maar als iemand lid is puur voor het 

goedkoop enten, dan is de vraag hoe gaan we hier mee om…….. 
- Toon Selten, heeft decennia lang hokken verhuur geregeld, wil graag hier mee 

stoppen en vraagt wie dit over kan nemen. 
- Marcel Hermes, vraagt of we een keer een spreker kunnen uitnodigen, die iets kan 

vertellen over voerkwaliteit en de invloed hiervan op bevruchting, groei etc. 
(bovenstaande vragen worden meegenomen door het bestuur) 

- Wien Vullings 
Geeft aan, dat 3 bestuursleden op korte termijn willen stoppen, dat betekend dat 
we naarstig op zoek zijn naar mensen die deze rol willen invullen. Ook 
aangegeven, als er geen invulling komt, dat de gevolgen heeft voor de vereniging. 
Wie interesse heeft meldt je svp bij een van de huidige bestuurders!! 
 

11. Sluiting 
Voorzitter sluit de vergadering. 

 

 
 
 

 

 


