
Notulen ledenvergadering 13 september 2022 
 
Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering. Bijzonder welkom aan nieuw lid Piet Siebers. Hij fokt diverse 
siervogels.  
 
Notulen ledenvergadering 16 augustus 
Nav: vraag Peter Verdellen ivm verdelen vermogen mogelijk? Dit is nagevraagd en volgens Franc 
Beekmans mag niet volgens de statuten.  
Peter Verdellen: Er ontbreekt een punt of er gestemd gaat worden wat PSV ervan vindt. Helaas is dit 
punt ontschoten en bij deze alsnog vermeldt.  
 
Ingekomen stukken 

- Mail KLN inzake nieuw te vormen regiobestuur (volgende vergadering 26 september). Er is op 29 
augustus al een vergadering geweest. De KLN is op zoek naar regio-bestuur voor Limburg, Brabant 
en Zeeland. Zij bespreken wanneer hoe en wat er in de regio gaat gebeuren.  Heeft er iemand 
interesse, graag melden bij het bestuur. Thijs en Marcel zijn erheen geweest maar hebben geen 
interesse 

- Mail manege ivm doek leggen op vrijdagavond 30 september of zaterdagmorgen 1 oktober. Wie 
wil helpen? Hans Pauwels, Ton Daniels, Jac Pouwels en Thijs Jeuken. Thijs stemt dit verder af. 

- Marcel en Thijs zijn naar de cursus NCD en dieren doden van de KLN geweest en hebben hier een 
certificaat van gehad.  

Uitgegane stukken 
Geen 
 
Mededelingen 
Afgemeld voor de vergadering: Willy Gooren, Thijs Lenssen, Henk Philipse, Chantal Gubbels. 
Aanwezig waren: Piet Siebers, Mart Rutten, Cor Janssen, Jurgen Wijnbergen, Willem Pijnenburg, Jac 
Pouwels, Jan Zanders, Hans Pauwels, Frank Theelen, Koos Hermens, Piet van Bracht, Henk de Klein, 
Ger Reinders, Peter Verdellen, Toon Selten, Berta Selten, Heidi Selten, Jan Janssen, Ton Daniëls, Erik 
Gubbels, Jacky Theelen, Marcel Hermens, Thijs Jeuken, Henk Obers, Wien Vullings en Mieke van 
Bracht. 

Tentoonstelling 
Aantallen:  
Konijnen: 125 stuks 
Cavia’s: 9 stuks 
Sierduiven: 205 stuks 
Oorsp duiven: 23 stuks 
Totaal: 362 stuks 
Inzenders: 36 
De aantallen van de konijnen en sierduiven zijn redelijk hetzelfde als vorig jaar. Alleen de 
oorspronkelijke duiven vallen wel tegen. Erik verwacht einde van de week de definitieve aantallen te 
hebben.  
Werkschema: graag zo snel mogelijk inleveren bij Mieke zodat we hiermee aan de gang kunnen.  
Vraagprogrammacommissie: komen nog bij elkaar.  
Inrichtingscommissie: Vogelvereniging wordt door Jan Zanders gevraagd. De tekening wordt door 



Jacky geregeld. Dit jaar alleen de grote bak nodig. De inrichtingscommissie komt ook nog bij elkaar 
om het een en ander te bedenken voor de aankleding. Misschien schapen (mag dat?), planten, 
andere hobby’s, eierkeuring? Jacky wil een schuine opstelling maken deze kunnen we op en neer 
schuiven in de grote bak. 
Voercommissie: Toon kijkt wat de voorraad is en geeft dit door aan Henk. Voer wordt verder door 
Ton geregeld. Wel zorgen voor drinkflessen van Neer.  
PR-commissie: Posters zijn gemaakt, graag zoveel mogelijk ophangen. Borden laten plaatsen bij de 
gemeente. Jacky zoekt het mailadres erbij. Toon zorgt dat de data aangepast worden. Wat betreft de 
advertenties is het lastig punt. Iedereen doet zijn best en we begrijpen als het niet overal lukt. Wel  
bij Mieke aangeven wat er gebeurt, zodat we weten welke wel / niet in de catalogus moeten komen.  
Tombolacommissie: Jan is er het hele weekend niet bij. Wel zorgt hij dat alles klaar staat. Dus graag 
helpen met opruimen. Alle spullen zijn welkom!  
Barcommissie: Drank is geregeld. Ze komen het woensdag brengen en zondagavond ophalen. Welke 
prijs vragen voor een fles bier: 2,-. Wien regelt de vlaai. Eten keurdag wordt door Wien geregeld. 
Toetje niet vergeten. 
Overig: Het voorstel is om geen entree te heffen vanwege deze aantallen. Iedereen is hier mee eens. 
Denken jullie nog aan de evenementenverzekering? Henk weet hier meer van.  
Jan Zanders gaat vragen voor de wagen van Kellenaers. Thijs vragen voor de wagen van Lensen. 
Overige shows: KZL: Marcel gaat hier heen.  

Samengaan nieuwe vereniging 
Na de vorige vergaderingen is wat rumoer ontstaan buiten de vergadering om en hopen dan ook als 
iemand opmerkingen, aanvullingen of twijfel heeft, dit nu op deze vergadering kenbaar maakt, zodat 
alles voor iedereen duidelijk is waar we staan. 
Zoals op de vergadering van 6 september al is vernomen voor sommige, mogen we helaas het 
vermogen niet verdelen volgens de statuten. Wel is dit geld natuurlijk niet weg, want het gaat 
gewoon mee naar de nieuwe vereniging waar iedereen gebruik van kan maken.  
Doordat het allemaal erg vlug gegaan is, heeft de voorzitter voor de duidelijkheid nogmaals de 
tijdslijn van afgelopen tijd besproken.  
Hier opvolgend wordt dmv een powerpointpresentatie alles nogmaals duidelijk uitgelegd. Hierin 
komen de redenen van samenwerking uitgelegd. De KLN heeft aangegeven dat er in kortere tijd 
shows georganiseerd moeten worden ivm vogelgriep. Hierdoor is vanuit Limburgse verenigingen een 
tentoonstellingsagenda opgesteld en is gesproken door de Noord-Limburgse verenigingen om samen 
te gaan werken. De gedachte en gevoel zegt liever niet, maar als we bestaansrecht willen blijven 
behouden is het noodzakelijk. Ook het vinden van bestuursleden is al vele jaren lastig. Het heeft ook 
lang geduurd voordat Marcel, Thijs en Ton akkoord gegeven hebben dit jaar. Wien stopt volgend jaar. 
Wie gaat hem vervangen?  
Daaropvolgend zijn de punten die iedereen ontvangen heeft nogmaals doorgelopen. Hierover waren 
nog wel enkele vragen. Waarom gaat de opslag van de hokken niet naar 1 plek? Dit zal in de 
toekomst waarschijnlijk wel gaan gebeuren, maar voorlopig zo houden. Er zijn enkele leden bij die 
enkele jaren weg zijn geweest. Hoe doen we dat? We geven het aantal jaren lid door en daar gaan 
we mee verder.  
Dan wordt er doorgegaan met de tegen argumenten. Het niet mogen verdelen van het vermogen 
onder de leden. Ook zullen we mogelijk een andere vergaderlocatie gaan. Hoe zit dat met de huur 
tijdens de show? Moeten we navragen hoe dat zit. Ook zal de identiteit PSV Horst verliezen.  
Ook de argumenten voor samenwerking worden besproken. Zo is het gemakkelijker om een bestuur 
te vormen (alles 1x nodig ipv 5x) dus meer bestaansrecht. Meer leden dus meer kennis en is het 
gemakkelijker om werk te verdelen (denk aan enten, tatoeeren, ringen duiven, show opbouwen, 



etc). Het is gemakkelijker om in kleinere dierspecifieke groepen iets te organiseren en om nieuwe 
leden te begeleiden en te informeren (PR). Doordat er meer inzenders zijn, is het collectief vervoer 
beter te benutten door de leden. De contributie voor het 1e jaar wordt door de vereniging betaald en 
is dus gratis. Hoe zit dat met die 5,- enten/tatoeeren? Dat gaan we bekijken. De titels ereleden 
blijven bestaan en ook de 2e dinsdag van de maand blijft de vergaderavond. Als we samen gaan 
blijven we betrokken bij de regio-districtvergaderingen waardoor we onze show kunnen 
‘verdedigen’.   

Als we niet samengaan, zullen de anderen zelf een show gaan organiseren (die ten koste zal gaan van 
ons) waardoor we langzaam doodbloeden en zullen dan alsnog het vermogen moeten opdelen 
volgens de statuten.  
Als huidig bestuur willen we vooruit en met het oog op de toekomst willen we overgaan naar de 
nieuwe vereniging en verder overwegen en beraden we ons om aan te sluiten bij de nieuwe 
vereniging bij een negatieve uitslag want we hebben geen zin aan een dood paard te trekken. 
Vanuit de vereniging volgde nog enkele vragen. Wat gebeurt er met de naam Peelhorstshow? Hier is 
nog niet over gesproken. Hoe zit het met de Maasdalshow? Op de vergadering van 6 september 
vertelde men dat ze van plan zijn om deze te beeindigen. Ze zijn een stichting en als de 
samenwerking er komt hebben ze te weinig losse leden.  
Hoe zit het als 1 vereniging tegen stemt? Als deze vereniging een grote invloed heeft dan vervalt alles 
en kunnen we er op terug komen.  
Stemming: 
De stemcommissie bestaat uit: Heidi Selten, Jacky Theelen en Erik Gubbels.  
De aanwezige leden stemmen over opheffen van PSV en samengaan in een nieuwe vereniging.  
Er zijn 26 stemmingen en hiervan zijn er 19 voor en 7 tegen, dus de stemming is aangenomen. Dit is 
meer dan 2/3 van de aanwezigen. De voorzitter dankt ieder voor zijn vertrouwen, en hoopt dat 
ondanks alles de tegenstemmers veel plezier en gezelligheid gaan vinden in de nieuwe vereniging 
waarvoor het nieuwe bestuur haar uiterste best gaat doen. Als dank zijn de consumpties deze avond 
op kosten voor de vereniging.  

Rondvraag 
Henk Obers: zoekt een overjarige / teelbare man Strepengans en een overjarige Roodhalsgans 
vrouw.  
Jurgen: zoekt voor een kennis naar Serama’s. Henk Kersten?  
Heidi: wanneer is het plan om alles ivm samenwerking klaar te hebben ook met het oog op PR? Het 
doel is om eind november alles bij de KLN te hebben. Wij waren de 1e vereniging. Venray volgt 
volgende week en daarna volgt de rest.  
Willem: heeft nog een aquarium en vogelkooien. Iets voor de tombola? 
Koos: May heeft een 4 delig TT kooi gratis op te halen.  
 

Sluiting 
De voorzitter sluit deze vergadering en wenst ieder wel thuis.  


