Verslag voorjaarsvergadering. 8-april-2019
Afgemeld met bericht: Theo Kors / Mike Hiddes
Aanwezig: M. Philippo / Fons Ruigrok / W van Polen / L. van Wetering / B Landheer/ J Bremmers /
F van Dongen / S Balm / B de Rooy / W Smit / P Captein / C. Giesberts / C Elsendoorn / J Lampers.
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Om 20:00 uur opent de voorzitter de vergadering.
Geen opmerkingen over de vorige notulen.
Er was een ingezonden stuk van F van Dongen. Hij werd verzocht om zijn ingezonden
brief zelf voor te lezen. In grote lijnen kwam het er op neer dat hij van 2 bestuursleden
penningmeester en secretaris de inzet minimaal vond en dat hij over een paar vragen
van hem gestemd moest worden. De aanwezige leden waren met deze opmerkingen
het helemaal niet eens en vertelde aan F van Dongen of hij wel eens heeft nagedacht
wat er allemaal achter de schermen gebeurd.
De kans is groot dat de dierenarts die al jaren lang voor ons de controle op de show
verzorgd en de hoenders ent met zijn praktijk stopt. Dus we moeten een andere
oplossing zoeken.
Datums van club avonden zijn verplaatst i.v.m. Feestdagen.
Secretaris doet verslag van de provinciale vergadering. Op het ogenblik is er geen
voorzitter in het provinciale bestuur voorlopig is dit ingevuld door Bart van der Vlis.
Op de site van de KLN is een concept document geplaatst hoe de KLN in de toekomst
verder wil, het wordt zeer op prijs gesteld als hier op wordt gereageerd.
In 2018 zijn er 7 konijnen getatoeëerd het aantal loopt sterk terug.
Financieel verslag is uitgedeeld, de vragen werden beantwoord door de
penningmeester
De kascommissie doet verslag en gaf zijn goedkeuring.
Kascontrole 2019 W Polen / L van Wetering / reserve M Philippo
B Landheer is de nieuwe penningmeester en P Captein treed af.
AVG formulieren worden uitgedeeld.
Leden melden zich aan om op te ruimen na het kienen.
De voorzitter vraagt aan de leden hoe zij tegen een eventuele fusie aankijken.
Want in onze hobby zijn grote veranderingen wat leden betreft het gaat hard
achteruit.
Op de Kennemerland show waren minder dieren dan 2017 L van Wetering bekeek het
van een andere kant toch mooi dat er nog 100 dieren waren.
Geen opmerkingen.
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15. Geen opmerkingen.
16. S Balm vraagt of de kien avond nog door gaat.
L van Wetering meld dat er een kuiken meldpunt is voor ons een aandachtspunt voor
de Kennemerland show.
J Lampers vraagt of P Captein volgend jaar weer de kien gaat organiseren ze twijfeld.
B Landheer is vereerd met de benoeming als penningmeester we wensen hem veel
succes.
17.Om 21:30 sluit de voorzitter de vergadering.
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