
Notulen ledenvergadering 9 november 2021 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering.  
 
Notulen algemene ledenvergadering 21 september 
Geen op of aanmerkingen.  
 
Notulen ledenvergadering 21 september 
Geen op of aanmerkingen.  
 
Ingekomen stukken 

- Deurne, Oneto en KZL gaat niet door. 
-  

Uitgegane stukken 
- Niets 

 
Mededelingen 
Afgemeld voor de vergadering: Willy Gooren, Wien Vullings, Gerrit Custers, Hannie Vink, 
Mies Huijs, Peter Verdellen, Frans en Monja Metekohy, Erik en Chantal, Cor Janssen.  
Deurne, KZL zijn al geannuleerd. Maasdalshow wacht nog even met hun besluit. 
Gelderlandshow gaat voorlopig door met duiven en pelsdieren.  
 
Evaluatie Peelhorstshow 
Vraagprogrammacommissie:  
Aanpassingen inschrijfgeld en prijzengeld hebben we weinig opmerkingen over gehad. Wel 
positief voor de opbrengsten.  
Voorstel is om diegene die Algemeen kampioen en Clubkampioen zijn geworden met het 
hetzelfde dier is 1 certificaat te geven. Akoord.  
Enkele adverteerders ontbreken in catalogus. Daar zijn we nog mee bezig, maar hier gaan we 
wel een passende oplossing voor vinden. Ook de kwaliteit loopt wat terug van de 
advertenties. Meer digitaal aanleveren.  
 
Barcommissie: 
Eten op de keurdag was goed. Wel volgende keer iets meer bestellen. Toetje?  
 
Tombola: 
Erg goed gedraaid, wel zit er wat oudere spullen bij. De spullen die over waren staan al in de 
loods. De loterij was ook erg goed gegaan.  
 
PR: 
Iedereen bedankt voor het ophalen van de advertenties. Hopelijk kunnen we ook volgend 
jaar op deze rekenen (liefst nog meer).  
Volgend jaar kijken voor een nieuwe poster. Wel zijn deze steeds lastiger om deze op te 
hangen. Ondernemers willen dit steeds minder. Flyers misschien meer geliefd. 
 
Inrichtingscommissie: 
Nieuwe inrichting was erg tevreden. Ook makkelijk met opbouw en afbouw. Wat meer 
dieren en aankleding in de grote voliere. Ook miste we een beetje de aankledingshoek.  
Mogelijk de gangpaden grote bak ipv 1.30m 1.50m maken? Afhankelijk van aantal dieren.  



Als we extra plaats houden, kijken of we een extra promotie kunnen maken. Bijvoorbeeld 
kippenhokken, klompen, etc. Vogelvereniging iets groter. Marcel is op een show geweest, 
waar ze hokken hadden ingericht aan de hand van de thema.  
Indien leden kuikens willen hebben, na afloop van de show, kunnen we dat op de 
ledenvergadering bespreken.  De lamp van de boven de kuikens regelt Piet van Bracht 
volgend jaar. 
 
Voercommissie: 
Waterbakjes moeten voorafgaand aan het inkooien gevuld zijn met water.  
Voerbakjes hangen wat laag, maar blijft vaak wel de verantwoording van de inzenders.  
 
Overig: 
Bij de konijnen was een keurmeester die wat minder was. Daar houden we rekening mee.  
Verdeuzeldonk was iets minder snel, maar was als laatste moment gevraagd.  
Siepkamp misschien weer eens vragen? 
Bakjes wassen was goed en vlot verlopen.  
De jeugd die geholpen heeft was erg welkom! Volgend jaar graag weer.  
Volgend jaar misschien haalbaar om de wagens gelijk zondag te lossen? Maar dan wacht de 
rest op de chinees en zal vaak toch veelal in het donker zijn. Voorlopig nog niet doen.  
Ton had diverse jonge duiven ziek na de show. Maar is iets van de laatste jaren.  
 
Overige tentoonstellingen 
Er zijn diverse leden op shows geweest. De beste resultaten zijn: 
Hattem: Henk de Klein kampioen siervogels en watervogels.  
Gelderlandshow: Ton D? 
Tiel: Henk en Jan de Klein 
Noordshow wacht nog even af wat er gaat gebeuren.  
 
Wat verder tafel komt 
December: oorspronkelijke duiven Toine Kersten.  
Januari: quizavond 
Wim Mulder over duivenvoeding? 
Henk Kersten over serama’s. 
Vogelvereniging show laatste weekend november. Piet van Bracht stemt dit met Willem 
Pijnenburg af wat er mogelijk is. Peter heeft een konijnen. Marcel heeft cavia’s.  
 
Rondvraag 
Ton Daniels: Ze zijn met een wet bezig omtrent dieren die de grens over gaan. De inrichting 
hiervan is nog niet bekend, maar het voorstel is als dieren de grens over gaan, dat ze eerst in 
quarantaine moeten en diverse formulieren.  
Willem: uitstellen shows zorgen. Hoe zit het met speciale ringen? Als je via de KLN ringen 
bestelt, komen deze rassen tevoorschijn en moeten dus speciale ringen hebben.  
De kippen van Hans Pauwels hebben Ingewans (acute) Marek gehad. Het is een andere stam 
dan de klassieke Marek.  Hoe gaan we hiermee om? Willem wil hier eens verder in verdiepen 
bij Willy Toonen en Luc Joosten.  
Henk Obers: Zoekt Rossgans man.  
Marcel: krijgen we de nieuwe keurkaarten net zoals de rest van Europa? Tot op heden is hier 
niets van bekend. Zoekt Sebright Goud en Goudfazant haan.  
 
Voorzitter     Secretaris  


