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Wijhe, 23 oktober 2021. 

Uitnodiging Ledenvergadering 
 
Geachte leden, 
 
We nodigen u van harte uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen die gehouden zal worden op  
zaterdag 13 november 2021 in Zaal Zwanikken, Eperweg 63 te Oene.  
De vergadering begint om 10.00 uur, de zaal is geopend vanaf 09.30 uur. 
 
Helaas zijn er nog corona maatregelen van kracht. 
Deze vergadering valt onder de corona regelgeving voor horeca. 
Deelnemers aan de vergadering moeten de  geldige QR code én een identiteitsbewijs kunnen tonen.  
Hierop wordt gecontroleerd. 
(Een coronabewijs is een negatieve testuitslag óf een vaccinatiebewijs óf een bewijs dat u bent hersteld van corona.) 

 
Agenda: 

1. Opening. 
2. Vaststellen agenda 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
4. Notulen behandelen van de algemene ledenvergadering van 9 november 2019, zie bijlage. 
5. Samenstelling van het bestuur. 
6. Algemene informatie.  

Stamboekinspectie 2022, huiskeuringen, overleg NOG,   
7. Stamboekprogramma ZooEasy. Update over kansen en mogelijkheden. 
8. Voorstel: Eis hoogtemaat van bokken aanpassen van minimum naar gewenst. Zie uitleg. 
9. Predicaten Bokmoeder B en certificaten modelgeiten en modelbokken 2021. 
10. Lunch. 
11. Beperken of verminderen inteelt. Mogelijkheden: herontdekken en gebruik maken van vergeten bloedlijnen, het 

gebruik van British Toggenburger binnen onze populatie Nederlandse Toggenburgers.  
12. Discussie en speerpunten voor onze fokkerij voor 2022 met behulp van filmmateriaal Nat. Geitenkeuring Putten 2021. 
13. Activiteiten 2022. 
14. Rondvraag. 
15. Sluiting om ± 15.00 uur. 

 
Met vriendelijke groet namens bestuur Fokgroep Toggenburger, 
A. Koekkoek, Secretaris. 
 
Lunch  
Zoals gebruikelijk is er in de pauze weer gelegenheid om deel te nemen aan de lunch.  
De kosten hiervan zijn, inclusief enkele consumpties, € 15,--  
Graag vóór 5 november opgeven of u voornemens bent om de vergadering bij te wonen en/of u gebruik wilt maken van de 
lunch. Aanmelden bij Andre Koekkoek . tel. 0623026350 of via e-mail: akoekkoek@home.nl 
 
Routebeschrijving: 
Zaal Zwanikken is vanuit het westen te bereiken via Nunspeet - Epe, daarna richting Oene. Vanuit het noorden en vanuit het 
zuiden afrit 27 van de A50 (Epe), industrieterrein Kweekweg, daarna richting Oene. 
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Toelichting agendapunten: 
 
Agendapunt: 8 

 
Huidige tekst in het Fokreglement: 

 
Voorstel:  v.a. 01-01-2022 

 
Toelichting bestuursvoorstel: 
 
“Gewenst” geeft duidelijk aan wat we feitelijk willen, eis minimum hoogtemaat is radicaal en dwingend en kan waardevolle 
dieren uitsluiten van de fokkerij. 
 
Agendapunt 13 
 
Studiedag op zaterdag 28 mei 2022. 
Stamboekopname. 
Dag van het schaap op zaterdag 11 juni 2022 in Ermelo. 
 
 
 

Nederlandse Toggenburger geitenras 
 
De voorlopig opgenomen Toggenburger bok moet voor Algemeen Voorkomen (AV)  
70 punten of meer hebben behaald. De eerder gehanteerde minimum hoogtemaat  
komt vanaf 01-01-2020 te vervallen, hoogtemaat komt tot uiting in de score voor  
ontwikkeling in de bovenbalk van het keurrapport.  
De hoogtemaat wordt wel gemeten en blijft geregistreerd. 
 
5.1.2. Definitieve opname van bokken 
Vanaf een leeftijd van twaalf maanden kunnen bokken worden aangeboden voor  
definitieve opname in het stamboek. 
Voor alle rassen geldt dat een afgekeurde bok wordt uitgesloten van  
stamboekfokkerij. 
Nederlandse Toggenburger geitenras 
De definitief opgenomen Toggenburger bok moet voor Algemeen Voorkomen (AV)  
minimaal 75 punten of meer hebben behaald. 
Daarnaast dient deze een kruishoogte te hebben van:  
· minimaal 74 cm op een leeftijd van 12 maanden; 
· minimaal 76 cm op een leeftijd vanaf 18 maanden; 
· minimaal 78 cm van 2 jaar of ouder. 
 

5.1.2. Definitieve opname van bokken 
Vanaf een leeftijd van twaalf maanden kunnen bokken worden aangeboden voor  
definitieve opname in het stamboek. 
Voor alle rassen geldt dat een afgekeurde bok wordt uitgesloten van stamboekfokkerij. 
Nederlandse Toggenburger geitenras 
De definitief opgenomen Toggenburger bok moet voor Algemeen Voorkomen (AV)  
minimaal 75 punten of meer hebben behaald. 
De eerder gehanteerde minimum hoogtemaat komt vanaf 01-01-2022 te vervallen en als 
ondergrens wordt gewenst weergegeven, hoogtemaat komt tot uiting in de score voor 
ontwikkeling in de bovenbalk van het keurrapport.  
Gewenste hoogtemaat: 
· ≥ 74 cm op een leeftijd van 12 maanden; 

· ≥ 76 cm op een leeftijd vanaf 18 maanden; 

· ≥ 78 cm van 2 jaar of ouder. 
 


