
Notulen ledenvergadering 12 april 2022  
 
Opening 
De voorzitter opent deze vergadering.  
 
Notulen algemene jaarvergadering 8 maart 2022 
Geen opmerkingen.  
 
Ingekomen stukken: 

- Notulen vergadering Limburgse vergadering  
- Aanmelden onderbrengen Nationale voorburgse schildkropperclub en Javaclub 

 
Uitgegane stukken 
Geen 
 
Mededingen 
Afgemeld voor de vergadering: Jac Pouwels, Toon en Berta Selten, Mies Huijs, Willy Gooren 
en Peter Verdellen.  
 
Bestuurssamenstelling 
We hebben de bestuursfuncties als volgt ingedeeld: 
Wien en Mieke blijven hun functies doen.  
Ton: ledenadministratie 
Thijs: penningmeester 
Heidi: blijft de website en het maken van de foto’s doen. 
 
Jaarplanning 
18 juni hokbezoek: Henk Raedts  Marcel  Hermens BBQ.  
 
Samenwerking 
Marcel en Thijs zijn naar de KLN vergadering Putten geweest. Dit ging over vogelgriep in 
combinatie met showen. Daaruit is het volgende besproken: 

- Veren: van half sept – half okt showen.  
- Haren en duif: dec-jan showen 
- Landelijke show veren: Silvolde 1e weekend oktober (krijgt beschermstatus)  
- Ivm vroeger keuren zal er soepeler gekeurd gaan worden.  
- Diverse leeftijdcategorieen (jonge dieren, 1-jarig en meerjarig) 
- Vergunningen zijn nog niet verdeeld.  

Aan de hand hiervan heeft Marcel met John van Dijck aan tafel gezeten en is er een 
vergadering geweest waarbij alle Limburgse verenigingen een uitnodiging gehad hebben. 
Hier is het volgende besproken:  

- Half aug: Jongdierendag Neer 
- 3e weekend sept: Jongdierendag Laren (nog niet beschermd) 
- 4e weekend sept: KZL 
- 1e weekend okt: Silvolde (landelijke show beschermd) 
- 2e weekend okt: Peelhorstshow 
- December: Maasdalshow haren duiven 



- Clubshows zullen ondergebracht gaan worden bij de grotere shows. Hier zal wel 
schappelijk mee omgegaan moeten worden.  

- Op navolging van het samenwerken voor de tentoonstellingen zal in de toekomst ook 
de verenigingen samen moeten gaan werken.  

- Henry Okkersen en Jan Schaareman hebben zich na afloop van deze vergadering zich 
teruggetrokken uit het bestuur van de KLL.  

De aanwezige leden staan positief tegen deze punten. We zullen samen moeten gaan 
werken om het toekomst te kunnen houden.  
Let wel op met het aanvragen van de keurmeesters, als er meer tentoonstellingen in  
hetzelfde tijdsbestek gaan zijn.  
Op 2 mei is er weer een vergadering en wordt dit verder besproken.  
 
Uitreiken jaarboekjes 
Door omstandigheden zijn deze helaas nog niet klaar. Deze worden de volgende vergadering 
uitgereikt.  
 
Rondvraag 
Willem: graag voor het enten opgeven hoeveel dieren.  
De kuikens gaan morgen naar De Locht. Hier hoeft verder geen leden bij aanwezig te zijn.  
Wien: bon van Vitelia bij minimaal 250 kg voer 20% korting. Willem neemt deze bon mee.  
 
Lezing Toine Kersten  
Toine Kersten verzorgt een interessante lezing over Oorspronkelijke duiven.  
 
Sluiting 
De voorzitter sluit deze vergadering.  


