
Notulen algemene jaarvergadering 8 maart  2022 
 
Opening 
De voorzitter opent deze 1e  vergadering van dit jaar. De vlaai en de 1e consumptie is op 
kosten van de vereniging.  
 
Notulen ledenvergadering 9 november 
Geen opmerkingen.  
 
Ingekomen stukken: 

- Uitnodiging KLN ivm vogelgriep/tentoonstelling 
- Afgemeld als lid: Jan de Klein.  

 
Uitgegane stukken 
Geen 
 
Mededingen 
Afgemeld voor de vergadering: Thijs Jeuken, Wien Vullings, Frans en Monja Metekohy, Mies 
Huijs en Berta Selten, Chantal en Erik Gubbels.  
Ger Hanssen (oud lid) heeft bij de afmelding een extra vergoeding gegeven aan de 
vereniging.  
 
Jaarverslag secretaris 
Het jaarverslag wordt gepresenteerd door Mieke. Dit verslag is tevens in het jaarboekje 
terug te vinden (deze wordt later in het jaar uitgereikt). Mieke werd met een applaus 
bedankt. 
 
Financieel verslag penningmeester 
Het financieel verslag wordt door Henk toegelicht. Er zijn nog enkele punten die verder 
besproken en toegelicht worden. Henk werd bedankt met een applaus. 
  
Kascontrolecomissie: 
Frank Theelen en Willem Pijnenburg hebben de kascontrole uitgevoerd.  
De kascommissie stelt de vergadering derhalve voor om het bestuur decharge te verlenen 
voor het over het jaar 2021 gevoerde financiële beleid. De vergadering stemt hiermee in met 
een applaus. 
De commissie voor het komende  jaar bestaat uit Willem Pijnenburg en Toon Selten. Henk de 
Klein is reserve.  
 
Jubilieum 
De aanwezige jubilarissen zijn in het zonnetje gezet: 
Marcel: 25 jaar KLN 
Jacky: 40 jaar KLN 
Toon Selten: 40 jaar KLN 
Jan Zanders: 25 jaar PSV 
Daarnaast was er nog iemand niet aanwezig, maar zal nog uitgereikt worden.  
 



Uitreiken clubkampioenen 
Clubkampioenen worden uitgereikt (diegene die nog geen certificaat hebben ontvangen).  
 
Bestuursverkiezing: 
Jacky Theelen, Heidi Selten en Henk de Klein treden af. Ton Daniels, Thijs Jeuken melden zich 
aan als bestuurslid.  Marcel stelt zich verkiesbaar als voorzitter. Zij worden allen door 
schriftelijke stemmen gekozen.    
De kiescommissie zal door Frank Theelen en Toon Selten gedaan worden.  
 
Instellen tentoonstellingscommissies 
Vraagprogrammacommissie: Thijs Lenssen, Henk de Klein, Erik Gubbels, Chantal Gubbels, 
Marcel Hermens.  
Tombolacommissie: Jan en Riek Janssen. 
Barcommissie: Koos Hermens, Thijs Lenssen en Piet van Bracht. 
Inrichtingscommissie: Cor Janssen, Ton Daniels, Henk Raedts, Jurgen Wijnbergen, Willem 
Pijnenburg.  
Willy Gooren en Jacky Theelen blijven de tekening maken.  
PR Commissie: Wien Vullings, Mieke van Bracht en Willem Pijnenburg. 
Voercommissie: Hans Pauwels, Ton Daniëls, Heidi Selten.  
 
Overige commissies 
Entcommissie pluimvee: Willem Pijnenburg.  
Entcommissie konijnen: Willy Gooren. 
Tatoeëercommissie: Willy Gooren. 
Ringencommissie duiven: Jacky Theelen. 
Onderhoudscommissie: Ton Daniels en Hans Pauwels. 
Hokverhuur: Jac Pouwels en Thijs Lenssen. 
 
Wat verder ter tafel komt 
Pasen de Locht: wat heeft een meerwaarde als we daar met leden aanwezig zijn? Besloten 
wordt dat Willem voor wat kuikens en de banner en de rest zorgt de Locht ervoor.  
 
Rondvraag: 
Frank Theelen: Orpginton 3 hennen en 1 haan. Maar de haan treed steeds dezelfde hen. 
Deze hen eruit halen?  
Willem Pijnenburg: Enten Marek. Hans Pauwels en Jan Zanders hebben nu ook geënt. Jan 
Tielen heeft in het najaar kuikens meegekregen op de show. Deze zijn allemaal overleden. 
Ingewans Marek schijnt dus steeds meer tevoorschijn te komen.  
Heidi Selten: Bedankt iedereen voor de vertrouwde steun. Jacky sluit zich hierbij aan.  
Henk Obers: Opzoek naar een klein broedmachine voor ong 20 eieren? MS heeft vaak 2e 
hands te koop.   
Henk de Klein: De afgelopen jaar door privé omstandigheden veel gebeurd. Bijna alle dieren 
zijn weg. Ze hebben alleen nog maar enkele konijnen, lachduiven en een koppel eendjes. 
Hierdoor heeft hij nog een vijver 1 m doorsnede 30 cm diep over.  
hij dankt iedereen voor de steun in de afgelopen periode, maar vooral heel veel dank aan 
mede bestuursleden én naar alle leden, voor het vertrouwen en de fijne samenwerking de 
afgelopen jaren. Daarnaast veel succes en plezier gewenst aan de nieuwe bestuursleden 



Sluiting 
Henk sluit de vergadering en geeft aan dat de volgende vergadering is op 12 april. Dan zal 
Toine Kersten iets komen vertellen over kleine siervogels.  
Hij bedankt ieder voor zijn aanwezigheid.  
 
Marcel Hermens neemt het woord na de sluiting en wil iedereen (ook namens Ton en Thijs) 
bedanken voor het vertrouwen in hun als nieuwe bestuursleden. Via deze weg wil hij dan 
ook Henk, Jacky en Heidi nogmaals bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren en 
krijgen hierbij een bloemstukje uitgereikt.  
 
 
 
 


