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Informatie van het NOG bestuur
Datum:
10 juni 2017
Onderwerp: Notulen ALV NOG 29-04-2017.
1. Opening.
Doede opent om 13.00 uur de ALV van de NOG met de woorden dat het een bijzondere vergadering
wordt met het oog op de wisseling van de wacht wat het NOG bestuur betreft.
Alvorens de vergadering begint word er eerst stil gestaan bij het overlijden van Gerard Bos.
Op deze speciale vergadering is er voor de heren Looyen en van Burgsteden , onze ereleden, een
woord van welkom.
In zijn openingswoord zegt Doede dat de focus op de toekomst gericht moet zijn.
Vooruit kijken zoals o.a de scholingscommissie die werken aan duurzaamheid van de NOG
Daarbij zijn we met het beoogde nieuwe bestuur met ondersteuning van de fokcommissie`s en
scholingscommissie op de goede weg. We moeten het met elkaar doen, werken aan kwaliteit.
Met het beoogde nieuwe bestuur zijn alle belangen aanwezig. Er wordt gewerkt aan een nieuw
stamboekprogramma waar men zelf gegevens kan invoeren. En zo zijn er nog tal van zaken die de
aandacht hebben. Terug kijkend op het voorbij gaande jaar kunnen we zeggen dat ons jubileumjaar
goed geslaagd is. De jubileumcommissie heeft veel werk verzet.
Vandaag zullen zij het boekwerk ,,100 jaar NOG,, uitreiken,wat iets unieks is geworden.
Dank aan Corry Hoorweg,Ivar ten Tuijnte,Piet van Haperen en Kees van Dongen.
We hebben mooie Nationale keuringen gehad en het mini symposium is mede door de heren Voskamp,
Kraay en van de Meer een succes gebleken.
Het podium S.Z.H. is goed benut met een prima verhaal. S.Z.H. zal beschikbaar blijven voor advies.
Michelle Besseling en Engel Kupers worden bedankt voor het vele werk dat zij verricht hebben voor de
erkenning van de NOG.
2. Mededelingen.
Afmeldingen:
H. Dominee,
Fam.de Boer- Woldijk,
J.Dijkgraaf
P.vanHaperen
A.Kraay,
E.Kupers,
H.Bierhof,
M.Hoekstra en
Fam.Popken.
Er is een oriënterend gesprek geweest met de A.N.B.G over enige vorm van samenwerking.
Zij gaan vooralsnog verder met een deels nieuw bestuur en zien af van ons aanbod.
Het is de bedoeling om in 2018 weer een Nationaal geitenevent te organiseren, dit houdt in dat in 2018
de Nationale C.W. keuring zoals we die kennen komt te vervallen.

NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR DE GEITENFOKKERIJ
Voorzitter
Sietze van der Wal
Lang’Ein 5
8404BN Langezwaag
06-51274393

Secretaris
Ivar ten Tuijnte
Onderlangs 18
7047CR Braamt
0314-650930

Penningmeester
Roel Geerling
Gatherweg 10
8171LC Vaassen

0571-291882

Fokkerijzaken
Engel Kupers
Dwarsdiep 7
9663TS Dwarsdiep
06-11528265

Communicatie
Bas Bierhof
Voorsterallee 82
7203DR Zutphen
06-45826133

sietse.vander.wal@hetnet.nl

itent@kpnmail.nl

geerl568@planet.nl

engelkupers@gmail.com webmaster@geiten.org

3. Jaarverslag NOG 2016.
Het jaarverslag 2016 kunt U vinden op de website van de NOG (www.geiten.org).
4. Notulen 2016.
De notulen van 2016 zijn goed bevonden,er zijn geen vragen of opmerkingen over.
5. Financiën.
De kascontrolecommissie heeft de financiën nagezien en men is van mening dat het er prima uit zag.
Wel zijn er een paar opmerkingen o.a. dat er € 100,- begroot is voor DNA onderzoek en hercontrole.
Voor het nieuwe bestuur zal men wellicht een hoger bedrag invullen als er mee gewerkt word.
En dat er extra kosten gemaakt worden i.v.m. het nieuwe stamboekprogramma.
Misschien zit er in de toekomst een contributieverhoging aan te komen.
De fokcommissie`s zouden in de toekomst wat scherper kunnen begroten.
Frans Stolk bedankt voor het controlewerk en de goede tips.
Jan Hagen blijft aan als commissielid, Frans Stolk treed af.
Haye de Wit neemt zijn plaats in.
Winst/Verlies Rekening.
Janny den Braber geeft weer dat er niet veel veranderd is t.o.v.vorig jaar.
Wel zijn er hogere kosten i.v.m. het jubileum.
Balans: Het vermogen van de NOG bedraagt € 34.159,- ,dit is vergelijkbaar met de laatste jaren.
Janny neemt de begroting 2017 door.
M. Mattheeuwse vind dat er diverse kosten in de kolom staan waar niets mee gebeurd
(kunnen die er niet uit ? ) Dit word geregeld door het nieuwe bestuur.
6. Bestuurlijk verslag.
- Commissie Toekomst NOG ( Andre Koekkoek aan het woord)
De commissie bestaat nu 4 jaar.
Op facebook zijn alle gegevens na te kijken.
Er is een vernieuwde website die de moeite van het bekijken waard is.
De commissie zal per vandaag stoppen, het werk zit erop.
- Scholingscommissie. (Theo van der Meer aan het woord)
In 2016 is de commissie 2x bijeen geweest (Inspecteurs/Keurmeesters)
Alle inschrijvingen zijn uitgevoerd met 2 inspecteurs en er heeft evaluatie plaats
gevonden.
Het voor landelijk coördinator Piet van Haperen niet echt is meegevallen.
Ontwikkelingen:- De Foktechnisch adviseur komt terug in het NOG bestuur.
- De zeggenschap en initiatief blijven bij de fokcommissie`s.
- In het najaar worden de incidenten besproken.
- Het toekennen van premie`s op keuringen levert geen voordelen
op,dat komt dus te vervallen, wel krijgt men nog een eervolle
vermelding.

- Fokcommissie Wit. (Sietse v/d Wal, voorzitter)
Sietse heeft de rol van Gerard Bos overgenomen.
De Fokkersdag bij G. Vriends is goed bezocht, er was een leerzaam exterieur-
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verhaal door Pieter Schoenmakers.
Op de dag van het schaap heeft men zich geprofileerd als Fokcommissie Wit.
Er zijn verhalen verschenen in de nieuwsbrief en Geitenhouderij.
Als fokgroep is het belangrijk zich uit te dragen naar buiten(bekendheid vergroten).
Speerpunt is het vooruier,er word aandacht aan besteed in het fokboek en het word
tevens het thema op de fokkersdag 2017.
Rasgebonden inspectie voor Wit is nog onduidelijk, de meningen zijn zeer verdeeld,
de ontwikkelingen volgen.
Aanmelden voor de fokkersdag kan nog en het nieuwe fokboek met zeer veel info
is nog steeds te bestellen.
- Fokcommissie Toggenburger. (Andre Koekkoek, secretaris)
Op de dag van het schaap is een mooie en zeer geslaagde raspresentatie gegeven.
Er zijn interessante gesprekken geweest met fokkers van zwarte Toggenburgers,
wat geresulteerd heeft tot inlijving van deze kleurslag. Het was een mooie fokkersdag in Oene.
De fokkersdag in 2017 zal in Boven-Leeuwen plaats vinden bij Fam. Van Leeuwen.
De fokgroep heeft een nieuwe website met dank aan Corry Hoorweg, Michelle Besseling en Jan van
Burgsteden. Er is een aanpassing in het fokreglement gedaan i.v.m de zwarte Toggenburgers
Inhoudelijk op het punt registreren.
De eisen voor bokmoeder B zijn iets minder streng geworden.
De wens bestaat om naar meer rasgebonden inspecteurs te gaan.
Doede de Jong is herkozen als voorzitter van de fokcommissie Toggenburger.
Opmerking: M.Matheeuwse mist een stukje, met name het verschil tussen zwarte
Toggenburgers en de Britisch Alpine.
- Fokcommissie Bont. (Renske Ponne, lid fokcommissie)
De Bonte geit was het ras van het jaar.
Het is een uitbundig jaar geweest met name de promotie.
Op de dag van het schaap zijn mooie presentatie`s geweest.
Er is goede kwaliteit geweest op de keuringen, er waren zowiezo veel bonte geiten
op de keuringen.
De fokkersdag 2016 is goed geslaagd, veel aanwezige en een goede en duidelijke
uitleg van Piet van Haperen.
De feestelijkheden naar Fam. Poppelaars gingen voor zijn 10.000 kg melkgeit.
Er waren veel aanwezige op de jaarvergadering.
De eisen voor bokmoeder iets zijn aangepast en de fokkersdag 2017 bij de Fam.
Schottert in Giethmen zal plaats vinden.
- Fokcommissie Nubisch. (Ivar ten Tuijnte, voorzitter fokcommissie)
Er zijn in de Nubische wereld veel activiteiten geweest.
Het bestuur bestaat uit twee mensen maar er zijn meerdere mensen actief.
Er is een prachtige landelijke keuring gehouden op de dag van het schaap.
De ledenvergadering is weer goed bezocht.
Samen met de boergeiten zal de landelijke keuring in 2017 op 26 mei gehouden worden.
De opname rapporten zijn in de lift.
We gaan van 6 generaties naar 2 voor het inschrijven.
E.e.a. is na te kijken op de site.
- Fokcommissie Boergeiten. ( Theo v/d Meer, voorzitter fokcommissie)
Het aantal opname`s blijft stabiel.
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Nieuw bestuurslid is Erik Roelofsen (ook voor de website).
Besluiten: Volbloed x Volbloed = Volbloed.
Voorlopige opname bokjes op 3 maanden.
Definitieve opname na 12 maanden.
De opname`s op keuringen zal beperkt worden tot keuringen waar veel boergeiten
komen.
Er word 1 dag gereserveerd voor thuiskeuringen voor Boergeiten.
De fokkersdag 2017 word in Augustus gehouden, nadere datum volgt.
- Automatiserings commissie. (Theo v/d Meer, woordvoerder)
Er zijn meerdere optie`s ter vervanging van GReIS.
Het nieuwe programma moet voor fokkers toegankelijk zijn, zodat zij zelf gegevens
kunnen invoeren. Het is de bedoeling dat in 2018 fokkers een eigen account krijgen.
Uit verschillende opties is ,,ZooEasy,, naar voren gekomen. Het is een mooi proggramma met veel mogelijkheden en zal beheerd worden door het N.O.G. bestuur.
(Ivar ten Tuijnte).
M. Mattheeuwse vraagt of het ook gecombineerd kan worden met bv. LNV.
Dit word door ,,ZooEasy,, afgeraden.
Mensen zonder computer blijven de mogelijkheid houden om op de oude manier
aan te melden.
7.

Terugblik 100 jarig bestaan N.O.G.
```` Fantastisch````
Een prachtig logo, Super keuringen,event en symposium.
De eerste uiting van het 100 jarig feest:- De N.C.W keuring in Jubbega,
- De C.W keuring in Zwolle tijdens het event,
- Het symposium in Putten,
-En als laatste het 100 jaar NOG boek.

8.

Platform KSG / Geitenhouderij. (Frans Stolk)
KSG is o.a. bezig met- De discussie minimaliseren dierenleed.
- Vervoersperikelen.
- Zaken die betrekking hebben met regelgevingen (import).
- Tarieven diergezondheidsfonds.
Er is een themadag van de GD op handen.
Voorts probeert men nog steeds om de tarieven van rendac laag te houden.
En ook Ivar ten Tuijnte is toegetreden in het bestuur van KSG
Opmerking Renske Ponne: Mogen lammeren nu onthoornd worden of niet.
Volgens het KSG wel maar de praktiserend dierenarts geeft aan het niet meer te willen omdat we geen
bedrijf zijn. Er word over dit onderwerp door het KSG naar gekeken.
------------------Het voornemen is om in 2018 weer een geiten event te organiseren.
Er word een studiedag door het vakblad op poten gezet.
Het aantal abonnementen blijft tov 2008 redelijk gelijk.Toch is het te betreuren dat er NOG leden zijn
afgehaakt, de reden is ook niet bekend. En nog maar weer eens de oproep om stukjes in te sturen voor
het vakblad. Frans word bedankt, zeker ook voor het stuk over 100 jaar N.O.G.in de geitenhouderij.
Medailles worden uitgereikt aan alle inzenders van de twee nationale keuringen.

NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR DE GEITENFOKKERIJ
Voorzitter
Sietze van der Wal
Lang’Ein 5
8404BN Langezwaag
06-51274393

Secretaris
Ivar ten Tuijnte
Onderlangs 18
7047CR Braamt
0314-650930

Penningmeester
Roel Geerling
Gatherweg 10
8171LC Vaassen

0571-291882

Fokkerijzaken
Engel Kupers
Dwarsdiep 7
9663TS Dwarsdiep
06-11528265

Communicatie
Bas Bierhof
Voorsterallee 82
7203DR Zutphen
06-45826133

sietse.vander.wal@hetnet.nl

itent@kpnmail.nl

geerl568@planet.nl

engelkupers@gmail.com webmaster@geiten.org

9. Pauze.
10. Doede bedankt erelid J.van Burgsteden i.v.m. het boekje 100 jaar NOG
Ook Rutger-Jan (Engel) en G.Looyen worden bedankt met een bloemetje.
Doede verteld nog even over de laatste jaren, met name hoe we die doorgekomen zijn.
Hij hoopt dat door het beleid van de fokcommissie`s en de scholingscommissie
naar een duurzame toekomst gewerkt kan worden.
11. Bestuursverkiezing.
Doede vraagt de vergadering om in te stemmen met het voorgestelde nieuwe bestuur.
Er word unaniem voor het nieuwe bestuur gestemd. Doede bedankt het oude bestuur.
Sietse krijgt het laatste woord.
12. Het nieuwe NOG bestuur.
Sietse stelt het nieuwe bestuur voor.
Voorzitter - Sietse van der Wal.
Secretaris - Ivar ten Tuijnte.
Penningm. - Roel Geerling.
Lid
- Engel Kupers (Foktechnische zaken).
Lid
- Bas Bierhof. (Website, Automatisering.)
Doelstellingen :- Voortborduren op bestaand beleid.
- Fokcommissie`s centraal stellen.
- Stap voor stap verder werken naar de toekomst.
- Daarbij is communicatie tussen fokcommissie` s, scholingscommissie en NOG bestuur van het grootste belang.
De Kiekmure blijft de locatie voor vergaderingen door de centrale ligging.
Sietse is er van overtuigd dat het met het nieuwe bestuur gaat lukken.
NOG is springlevend.
13. Rondvraag.
Martien Mattheeuwse heeft praktische vragen over wit x wit waar een wit lam uit komt met een vlek.
Het nieuwe bestuur komt daar met de fokgroep op terug.
14. Sluiting.
Sietse sluit de vergadering om 16.30 uur af en wenst een ieder wel thuis.
De voorzitter sluit de vergadering om 16.30 uur af.
Notulist, Jan Hogervorst.
Voorzitter,

Secretaris,

