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Beste leden. 

Van harte uitgenodigd op de volgende activiteit. 
Activiteit: Ledenvergadering 
Datum: zaterdag 11 juni  2022.  
Uur: 19.30 uur.  
Lokaal: In de cafetaria van de Notelaar,  Lierselei 15,  2390 Oostmalle. 
Dagorde:  
 Opening vergadering door de voorzitter. 
 Verslag vorige vergadering. 
 Allerlei. 
 Bestelling ringen 2022. 
 Gratis tombola. 

 Koen Van Ouwenhuysen, keurmeester van 
hoenders, komt een voordracht geven over de kop 
en kopversierselen.  

Benieuwd wat hij daar allemaal over gaat vertellen. 
 
Namens het bestuur. 
 
Mededelingen;  
 

Ringen voor 2022: formulier op het secretariaat of de web-site. 
http://www.kempischepluimveevereniging.be 

Ringen verdeler: 
Wijnants Rudi  
Antwerpseweg 265 
2340 Vlimmeren Beerse. 
 
Tel: 03/311.58.73 
kpo.ringen@gmail.com 

 Te bestellen voor 1 december! Kostprijs 0,25€. per ring. 
 Het bedrag storten op het rekening nummer BE16-7331-4506-7974 van 

de KPO met de vermelding “ringen”. 
 Ringen zijn beschikbaar vanaf: duiven 1 januari en hoenders 1 maart. 
 Bijbestellingen zijn mogelijk en moeten ten laatste doorgegeven 

worden de Zaterdag na de vorige vergadering 
 De laatste bestelling zal gebeuren op 30 juni. 
 De ringen zijn af te halen tijdens de vergaderingen of na telefonische 

afspraak met Rudi. 
 
 Wij zijn nog op zoek naar bestuursleden, voor meer informatie kan je altijd terecht bij 

onze bestuursleden, kandidaten kunnen zich schriftelijk of per mail  melden op het 
secretariaat.  paul.kpo@telenet.be 
Gezien we vrij krap zitten met bestuursleden, zouden we het op prijs stellen dat er ook  
helpers bereid zijn om de club draaiende te houden. 

Activiteiten 2022:  
9 juli, 17 en 18 september TT hoenders, 8 okt gratis etentje, 22 en 23 oktober duiven 
TT,10dec 
uitnodigingen volgen.                                               
 Uitnodiging per mail: Leden die de uitnodiging liever per mail ontvangen, kunnen dit 

doorgeven aan het secretariaat. Paul.kpo@telenet.be 
secretaris Versmissen Paul 
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