
 

 

Verslag algemene vergadering KPO 12 februari 2022 

 

 

Aanwezig 26 waarvan 22 aangesloten leden 

 

Na 2 jaar verplichte pauze wegens Covid konden we terug samenkomen , dit op een andere locatie 

dan normaal in de Ridderzaal van Kasteel de Renesse. De vergadering startte een beetje later het was 

een beetje lopen van de parking naar de zaal wegens werken. 

De voorzitter nam het woord en opende de vergadering met het overzicht van de afgelopen 2 jaar, 

2020 was een jaar voor snel te vergeten er werd niet vergaderd en er waren geen tentoonstellingen, 

in 2021 waren er nog geen samenkomsten wegens weeral Covid maar de tentoonstellingen konden 

doorgaan de Hoenders te Grobbendonk en de duiven te Oostmalle voor beide was er een mooie 

belangstelling bedankt aan het bestuur en alle helpers voor dit te kunnen in te richten. 

De afgelopen jaren stopte 4 bestuursleden met hun taak Roger Struyf-Rudi Wijnants-Jef Bols en Willy 

Vervoort zij werden bedankt voor het vele werk dat zij hebben verricht en kregen als aandenken een 

mooie schotel en zeker niet vergeten Linda voor het harde werk achter de toog en achter de 

schermen zij werd bedankt met een mooie ruiker bloemen, bedankt mensen. 

Bij het binnenkomen had ieder lid een tombolalotje en een stembriefje gekregen er werden 

nieuwebestuursleden gezocht er was maar een kandidaat ooms Staf, Kris Vlaeymans en Paul 

Versmissen waren her verkiesbaar. De uitslag van de stemming voor alle 3 de kandidaten 21 ja en 1 

onthouding, de voorzitter riep toch nog eens op of er geen mensen waren die wilden helpen zonder 

een bestuursfunctie zoals Rudy die nog altijd onze ringen verdeelt. Het bestuur gaf nog mede dat er 

momenteel niemand van de duiven in het bestuur zit. 

Tijd voor onze kampioenen te huldigen bij de groot hoenders 1 Verschueren louis 21 p. 2 Ooms Staf 

19 p. 3 Darcis Bjarne 11 p. 

Krielen 1 Struyf Roger 28 p. 2 Vlaeymans Kris 22 p. 3 Boeckx Kris 18 p. 

Duiven 1 Verelst Louis 23 p. 2 Verdonck Karel 20 p. 3 Van Gullick Alfons 20 p. Proficiat aan deze 

winnaars. 

Tijd voor de pauze en de tombola, een drankje voor het debat van start zou gaan. Onze voorzitter 

stelde vragen aan Stefanie Van Der Kerckhove en Paul Anthonie voor de kippen en Willy Vervoort en 

Rudi Wijnants voor de duiven, zo leerde wij deze mensen kennen hoe zij hun dieren verzorgen 

huisvesten en eten geven. Rond 22u10 liep het debat en de vergadering op zijn einde er werd nog 

eventjes bijgepraat en misschien zijn we op weg voor een beetje een normaal jaar, volgende 

vergadering 12 maart 2022.   


