
Notulen ledenvergadering 10 mei 2022  
 
Opening 
De voorzitter opent deze vergadering. Bijzonder welkom aan Natasja Verrijth. Zij is 
liefhebber van konijnen en Zijdehoenkrieltjes en wil eens een vergadering meeproeven. 
 
Notulen ledenvergadering 12 april 2022 
Geen opmerkingen.  
 
Ingekomen stukken: 

- Convocatie KLN jaarvergadering 18 juni 
- Aanmelding KVK en Rabobank ivm wijzigingen 

 
Uitgegane stukken 
Geen 
 
Mededingen 
Afgemeld voor de vergadering: Frans en Monja Metekohy, Peter Verdellen, Koos Hermens, 
Erik en Chantal.  
Hoe is het bij de Locht gegaan? Geen idee. Niemand verder gehoord.  
 
Verslag KLN vergadering Neer en Putten 
Neer: Ons voorstel door iedereen goedgekeurd. Wel was er op het einde nog een verrassing. 
Nederland gaat opgedeeld worden in 5 districten. Wij vallen samen met Brabant (nu ook nog 
Zeeland, maar die gaan mogelijk naar Zuid-Holland) een district. Er is ook afgesproken dat 
elk districtshow mag organiseren Concreet betekent dit dat er 4 weekenden shows zijn 
waarvan dus de landelijke bondshow en de districtshow vast liggen. Deze zijn beiden 
beschermd dus mag er niets anders plaats vinden. Dan zal dus de KZL of onze show mogelijk 
moeten wijken hiervoor. Om hier duidelijke afspraken over te maken zal er snel een 
districtbestuur (leden vanuit Limburg en Brabant) opgezet moeten worden om hier meer 
duidelijkheid in te krijgen. Op 13 juni zal hierdoor een vergadering gepland staan om verdere 
invulling hieraan te geven.   
Putten: hier is verder gesproken over de manier van showen. Bijvoorbeeld 
eendagskeuringen en meer show element. Bijvoorbeeld geen lange rijen met hokken, maar 
meer volieres met diverse soorten kleindieren, maar ook bijvoorbeeld geiten.  
 
Rondvraag 
Willem: 2e legsel bij Keizerganzen laten leggen. Hoe te doen? Blijkbaar niet gebruikelijk bij 
deze ganzen. Vele  diverse meningen, maar vooral proberen en kijken wat er gebeurt.   
Heidi: hoelaat begint het hokbezoek? 16:00u, maar de uitnodiging volgt nog.Deze is ivm de 
landelijke vergadering verzet naar 25 juni. Hierdoor is het enten verzet naar 18 juni.  
Wien: Ivo Tresinie gevraagd. Nu broedseizoen. We kunnen in juli terugbellen.  
 
De jaarboekjes worden uitgereikt.  
 
Frank en Jacky verzorgen een interessante lezing over Nederijnse krielen.  
 
Sluiting 
De voorzitter sluit deze vergadering.  


