
 

 

Notulen jaarvergadering PKV Burgum donderdag 4 april 2019 
 
Aanwezig: 
Klaas Joustra 
Thijs van der Veen 
Tjeerd Polet 
Henk Jacobs 
Fokje Schroor 
Gauke de Vries 
Wiebren de Jong 
Reinder Prins 
Jan Posthumus 
Fokke van der Veen 
Jan Heeringa 
Ritske Hofstede 
Herke Brinkman 
Arjen de Jong 
Klaas van Marrum  
 
Afgemeld:  
Ype Kroodsma 
JS Valk 
Jan Veldman 
Tonnie Bakker 
Andries Eisma 
Lieuwe en Benthe van der Wal 
Gert Willem Bonnema 
Johannes Dijkstra 
Sake de Bruin 
Nadine de Jong 
 
Opening 
Wiebren opent de vergadering om 20u  
 
Verslag van de vorige vergadering 
Zomercompetitie van het Raskonijn Harkema, PKV ‘Burgum e.o., enz. is in 2018 niet meer gehouden 
Verdere verslag is akkoord en vastgesteld  
 
Verslag bestuursvergadering 2018/2019 
Hoofdpunten besproken 
Februari 2019 moet nog worden toegevoegd 
Tjeerd Polet: kort verslag van de vereniging komt de betrokkenheid ten goede!  
 
Binnengekomen stukken 
Reinder Prins: korte toelichting zomershow. 2 verbeterpunten: locatie (iets meer publiek, op de loop) 
en de behuizing (ruimte qua tenten). Die punten zijn. Inmiddels besproken met de organisatie van de 
paarden dagen. We krijgen in mei een terugkoppeling. Hopelijk worden onze punten meegenomen. 
Dit jaar wordt de zomershow gehouden op 27 juli. 
Jan Posthumus: Verslag 26 maart KLF. Pieter Boskma is overleden. Zoeken nieuwe bestuursleden. 
Jan Wouda is weer toegetreden tot het bestuur. 
 
Financiën, toelichting door Jan Posthumus:  

• Contributie blijft gelijk 

• Draaiend rad wat meer, verloting wat lager dank aan mevr. v.d. Veen Advertenties iets hoger 
160 euro hoger Donatie Gemeente T-diel a 250 

• 120 euro tatoeëergeld 

• Uitgaven: Iets meer geld qua opslag 

• Univé is 30 euro duurder geworden (verzekering van clubshow) Drukkosten iets minder door > 
maar 1 x clubblad gedaan in 2018 Tafels gekocht + nieuw plastic  

• Hal kosten zijn circa € 787, € 250 komt via subsidie terug. Blijft ongeveer 500 euro over  



 

 

 
Kascontrole:  Jalmar de Groot was niet te bereiken. Dus is Thys van der Veen, samen met Klaas 
Joustra gekomen. Thys gaf aan dat het prima in orde was, we konden helemaal niks vinden ook niet 
na lang zoekwerk.   Gauke meldt zich aan, samen met Jalmar de Groot. Thys wordt reserve. We 
zoeken gezamenlijk een vriendin voor Jalmar, weer hier in de buurt.  
 
Bestuursvergadering:  
Reinder Prins herkiesbaar en wordt herkozen 
Gauke de Vries: wil i.v.m drukke werkzaamheden stoppen. Gauke wordt door Wiebren bedankt voor 
de geleverde diensten!  
Bestuursleden, maar niet gevonden. We gaan herschikken binnen het bestuur.  
We willen er graag bestuursleden bij die kippen en of duiven fokken, die zijn momenteel wat 
ondervertegenwoordigd zijn 
 
Jubilarissen:  
Nelly van der Meer > Fokke brengt bloemen en een presentje  
Cor Vis > 25 jaar lid, Fokke redt hier ook mee 
Arjen de Jong & Wiebren zijn beide ook 25 jaar lid  
Gerrit Walsma is 50 jaar lid en ontvangt hiervoor bloemen en een presentje, hier redt Reinder mee.  
 
Evaluatie van de clubshow 
Donderdag laten vervallen een optie?  
Eventueel via nieuwsbrief vragen om het een dag in te korten.  
Bakjes met water! Was al een wens/eis van de gedelegeerde  
Ook ontsmetten van bakken met halamit als een must? 
Ogen vrijknippen bij Teddy dwergen hier stelt Fokje Schroor een vraag over.  
Verder geen opmerkingen  
 
Vrijdag 19 September JDD:  
Binding met de club in combinatie met jongdierendag In kooien  
En kan met duiven wat het bestuur betreft!  
 
Nieuwsbrief:  
Niet voor advertenties bedoeld 
Fokje Schroor: Andries Eisma kreeg eerst niets, maar nu wel 
 
Rondvraag 
Tjeerd Polet: zou mooi zijn dat ook de website weer wordt gevuld 
Wiebren de Jong: we werken eraan.  
 
Ritske Hofstede:  
1. R. Prins en J. Heeringa zijn bestuurslid ipv lid 2. 50 jeugdleden op de Jeugdshow bij de Noordshow, 
er zijn nog nooit zoveel geweest. Zwarte Kleurdwerg is verhoogd tot U. Parelfeh net niet.  
3. Hofstede heeft met Nijkamp gesproken: we moeten bestuursleden hebben en dat is steeds 
moeilijker  
 
Klaas Joustra:  
Wordt er goed rekening gehouden met de privacy wet? Want daar staan hoge boetes op 
Wiebren: we hebben er op geanticipeerd! Als het goed is zijn we goed ingedekt. We kennen de 
risico’s.  
 
Tjeerd Polet: Johannes Dijkstra is altijd beschikbaar om te ondersteuning met automatisering. Hij is 
eigenlijk de enige die het programma kan beheren, dat is wel heel kwetsbaar.  
 
Henk Jacobs: Noorshow: alle dieren moeten eerst de kooi uit voor de hal open gaat. Allemaal door 
een klein deurtje. Dit kan beter. We geven dit aan bij de Noordshow.  
 
Jan Heeringa: eigenlijk moet iedereen voor zijn eigen dieren zorgen!! Dat moet opgenomen worden in 
het vraagprogramma  

 


