
Notulen ledenvergadering 16 augustus 2022 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering.   
 
Notulen ledenvergadering 10 mei 
Geen op of aanmerkingen 
 
Ingekomen stukken 
- Uitnodiging KLN 25 augustus Putten over NCD enten en doden van dieren. Willem 

Pijnenburg heeft interesse.  
- Uitnodiging 29 augustus vergadering omtrent nieuwe districten (Limburg, Brabant en 

Zeeland). Marcel en Thijs gaan er heen.  
- Uitnodiging 22 augustus omtrent samenwerking. Marcel en Wien gaan.  
- Vraagprogramma Jongdierendag Helden. 
- Afmelden Johan Kesseler als lid. 
- Aanmelding nieuw lid Piet Siebers. 

 
Uitgegane stukken 

- Vraagprogramma Peelhorstshow 
 
Mededelingen 
Afgemeld voor de vergadering: Jac Pouwels en Berta Selten. 
 
Evaluatie hokbezoek en barbecue 
Was goed geregeld.  
 
Tentoonstelling 
Vraagprogramma 
De vraagprogramma’s worden uitgereikt onder de aanwezige leden. Ook wordt deze digitaal 
verstuurd naar de inzenders van afgelopen jaar. Dit wordt gepromoot op de website en 
Facebook.  
Nieuw is de verenigingswedstrijd: 4 inzenders met in totaal 25 dieren. Meeste punten 
winnaar (75,-).  
Welke dieren 
Besloten is om de show voor pelsdieren en duiven door te laten gaan (niet AI gevoelige 
dieren). Er is wel gevraagd AI gevoelige dieren in te schrijven als het dan mag kunnen we 
snel schakelen , inschrijfgeld betalen met inkooien betaald inschrijfgeld krijgen ze terug.  
Uitreiken advertenties 
Ondanks dat we minder dieren verwachten, willen we toch gewoon advertenties ophalen. 
De kosten zullen namelijk ongeveer gelijk blijven. In de meeste gevallen is het adverteerder 
een bekende van het lid en is het geen probleem. Altijd vragen, nee heb je en ja kun je zeker 
krijgen. Met de hoofdsponsors bekijken we wat we doen ivm minder dieren. Enkele leden 
vinden dat dit niet kan maar gaan hun best doen. 
Werkschema 
Het werkschema wordt gewoon aangehouden zoals andere jaren.  
 



 
 
Commissies doorlopen  
Barcommissie 
Wat moeten we met drank inkopen? Vooral dit jaar lastig hoeveel mensen er gaan komen. 
Ook is de tap niet meer beschikbaar en zullen er flessen bier moeten komen. Erik kan in 
ieder geval het bier overnemen (voor de prijs wat het gekost heeft). Mogelijk is er ook nog 
wel wat mogelijk in de fris. De andere optie is om het ergens in te kopen waar we het 
ongeopende terug kunnen brengen, is wel duurder. Piet en Henk hebben de laatste jaren 
veel met reclame ingekocht, dit zal nu niet kunnen. 
PR 
Dit jaar blijft de poster zoals hij was. Radio en TV blijft Wien doen.  
Voercommsisie 
Alleen sierduiven en konijnenkorrel nodig. 
Tombola 
Wordt geregeld.  
Inrichtingscommssie 
Alleen grote bak. Thijs wil de grote bak zelf proberen te egaliseren. De rest is afhankelijk van 
het aantal dieren. Thijs heeft hierover met de manege gesproken, het was goed. 
 
Enten 
Ent formulieren kunnen tot aan de ledenvergadering ingeleverd worden. Willem zorgt dat ze 
volgende vergadering terug komen. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het ophokken en 
inleveren van het formulier! Enkele leden waren het totaal vergeten waardoor de ent ploeg 
moet wachten. 
 
Vogelgriep 
Helaas gisteren nog een nieuw geval in Schore erbij, dus zal lastig worden voor het 
tentoonstellen van hoenders dit jaar.  
 
Pauze 
 
Samengaan vereniging 
Vanuit de vereniging komt de vraag waarom moeten we samen gaan werken? KLN heeft 
aangegeven dat er in kortere tijd de shows in kortere tijd gehouden moeten worden ivm 
vogelgriep. In Limburg zijn de verenigingen samen gaan vergaderen en hebben een 
showagenda opgesteld daar is ook gesproken over de samenwerking voor het oprichten van 
een nieuwe vereniging tussen de Noord Limburgse  verenigingen. Het vinden van 
bestuurders en het organiseren van shows  wordt steeds moeilijker Dit is de vorige 
ledenvergadering ook zo voorgelegd aan de aanwezigen, welke eensgezind akkoord waren 
om verder te gaan met de besprekingen van de op te richten nieuwe vereniging en de 
showagenda. 
Welke verenigingen 
Venray-Neer-Reuver-Venlo-Helden-Horst. 
Neer en Horst gaan mee in de voorstellen. 
Venray wil graag meedoen, maar hebben nog een ledenvergadering.  



Reuver is bezig met het ontbinden van de vereniging. Mogelijk blijven enkele leden over die 
bij de nieuwe vereniging willen aansluiten. Verder willen ze het geld verdelen onder de 
leden. 
Venlo gaan mee in de voorstellen maar hebben geen geld in kas maar hebben nog wel 
hokken. 
Helden wil (nog) niet mee doen. Wel zijn er enkele leden die interesse hebben. Deze willen 
eventueel wel inleggeld  betalen aan de nieuwe vereniging. 
Samenbrengen geld en natura 
In 1e instantie het idee om alles bij elkaar te gooien, maar doordat diverse verenigingen veel 
minder hebben, of niet willen samen gaan in een nieuwe vereniging en individueel lid willen 
worden is het idee ontstaan van inleggeld. Elke vereniging betaalt een x bedrag voor elk lid. 
De rest wat wij als PSV over hebben wordt verdeeld over de leden naar gelang het aantal 
jaren dat ze lid zijn. Dit wordt de komende tijd onderzocht of dat dit mogelijk is.  
Hierover wordt de volgende vergadering gestemd, nu vonden de aanwezige het verdelen en 
inleggeld betalen de beste oplossing 
 
Doelstelling 
Door de voorzitter worden er 13 punten doorgenomen. Hierop komen we de volgende 
vergadering op terug en zijn tevens in de bijlage terug te vinden. Hierover wordt dan 
gestemd, verder doel om  1-1-2023 de nieuwe vereniging te starten. 
Begeleiding 
Bij de volgende vergadering met de andere verenigingen is ook Franc Beekmans (voorzitter 
Ornithophilia, oud voorzitter NHDB en jurist) aanwezig die ons met de papiertechnische 
zaken gaat helpen (statuten, KvK, etc) 
Bespreken punten 
Vanuit de vereniging komt de vraag of er ook al gesproken over bijvoorbeeld het enten, 
tatoeeren, ringen duiven, maar ook bijvoorbeeld de Maasdalshow? Dit wordt de komende 
vergadering van het oprichten nieuwe vereniging meegenomen. 
 
Rondvraag 
Heidi: zoekt roodschouder, Eur pijlstaart en mandarijn voor in haar ren.  
Willem: Diverse nieuwe leden erbij gekregen. Hoe maken we nieuwe leden wegwijs maken 
in de vereniging? Natasja bijvoorbeeld is pas nieuw lid en hoort vele dingen die nieuw zijn. 
Hoe gaan we hier in de toekomst mee om? Dit is een erg belangrijk punt dat ook zeker mee 
genomen moet worden.  
Ton D: Piet Siebers vraagt of er nog entstof is? Alles is op. 
Jan Z: Vorig jaar een advertentie niet in de catalogus geplaatst? Dit jaar mag dit gratis als het 
problemen geeft. Wel even duidelijk aangeven.   
 
Sluiting 
De voorzitter sluit deze vergadering. 
 
 
 
Voorzitter     Secretaris  

 


