Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Fokgroep Toggenburger gehouden in Manege Heeten
te Heeten op zaterdag 28 mei 2022.
Aanwezig: 26 personen.
Afwezig met kennisgeving:
P. van Meurs, H. de Wit-Westerman, H. Hollander, D. Roelofsen, J. Westra, A. de Wild-van Maurik,
W. v.d. Schepop, G.D. Stigter, J. Slachter, T. van Herwerden, T. Huisman en R. de Groot.
Opening.
De voorzitter van de Fokgroep, Doede de Jong, opent om 10.05 uur de vergadering en heet allen welkom.
Er wordt een moment stilte in acht genomen voor diegenen die ons zijn ontvallen.
De voorzitter blikt even terug en vooruit. Na een periode van beperkingen door de Coronamaatregelen kunnen
we nu gelukkig weer een vergadering houden en is het fijn dat we weer met 26 personen bijeen zijn.
Centraal staat een wake up call “waar willen we naartoe met onze Toggenburger fokkerij”
We hebben een open stamboek maar in de praktijk blijkt het toch vrij gesloten uit te pakken.
De presentatie die Theo van der Meer zal geven geeft ons misschien hier wat meer kijk op.
Mededelingen en ingekomen stukken.
- Mail Rick de Groot: Zouden we om nieuwe bloedlijnen te creëren gebruik kunnen maken van de bokken uit de
genenbank? Gezien de inteelt problematiek is het goed om hier naar te kijken. De beschikbare bokken staan op
de site. Vooralsnog is er door de Fokgroep geen contact opgenomen met de Genenbank.
We gaan onderzoeken wat mogelijk en zinvol is.
Tweede vraag van Rick: Hoe staat de Fokgroep er tegenover om gebruik te maken van de Toggenburger bokken
van GKN? Hier kan men gebruik van maken. Toetreding binnen het stamboek volgens normale verloop via
hulpstamboek of stamboek. Ook deze vraag past in ons streven om inteelt te verminderen.
Om dieren van buiten het stamboek rechtstreeks toe te laten is verder niet gesproken.
- Mail Doetie Trinks: Wat kan de stamboekorganisatie en een beroepsmatige geitenhouderij met Toggenburger
geiten voor elkaar betekenen? Deze mail is vorig jaar bij ons binnengekomen.
Naar aanleiding hiervan is er over en weer contact geweest. Door het bestuur van de Fokgroep is het voorstel
gedaan om de dieren van Doetie Trinks op te laten nemen in het (hulp) stamboek. Voor het stamboek liggen
hier door samenwerking misschien mogelijkheden om de promotie van het ras te vergroten.
Contacten lopen hier nog over.
- Mail Mariëlle Schenk: Kunnen we het meten van de schofthoogte weer invoeren in plaats van de kruishoogte?
Binnen de NOG is besloten dat voor alle rassen de kruishoogte wordt gemeten.
Er al veel aandacht en discussie geweest over dit onderwerp. De vergadering hecht er waarde aan om deze
uniforme werkwijze van het meten van kruishoogte te blijven hanteren.
Notulen van de algemene ledenvergadering van 9 november 2019.
De notulen worden besproken en goedgekeurd.
Naar aanleiding van de notulen kwam het onderwerp genotypering aan de orde.
Toggenburgers zijn voor een groot % drager van het juiste gen. Erg jammer dat zoveel dieren ook om deze reden
niet op waarde worden geschat en via marktplaats hun weg vinden. Het idee wordt geopperd om een
verkoopkanaal in het leven te roepen voor Toggenburger fokmateriaal. ( kwaliteit dieren).
Bestuur neemt dit idee mee en komt hier op terug.
Bestuursverkiezing.
Er bestaat een vacature. Als bestuurskandidaat wordt de heer Piet Greeve uit Veeningen voorgesteld.
Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. Piet wordt per acclamatie als bestuurslid gekozen.
Aansluitend stelt Piet zich voor aan de vergadering.

Algemene informatie.
NOG
Keurmeesters en inspecteurs:
De heren Theo van de Meer en Simon van der Paauw zijn door het bestuur van de Fokgroep Toggenburger
benaderd om rasgebonden inspecteur te worden. Theo is al in functie en Simon gaat in juni 2022 het
inspecteursexamen afleggen.
Vanuit het NOG hanteert men nu het principe: keurmeesters keuren en de inspecteurs niet.
Stamboekinspectie 2022
Verenigingen moeten wanneer stamboekinspectie op de keuring gewenst is dit in eerste instantie aanvragen bij
de Fokgroep van het ras waarvoor zij inspectie willen.
Voor Toggenburger is het nog steeds zo dat alle inspecteurs Toggenburgers op mogen nemen, dit is niet bij alle
rassen zo geregeld.
Keuringen waarbij inspecteurs aanwezig zijn maar niet rasgebonden inspecteur zijn voor Toggenburger krijgen
toestemming van de Fokgroep om ook de aanwezige Toggenburgers in het stamboek op te nemen.
Bij niet alle keuringen zijn inspecteurs aanwezig, de Fokgroepen mogen keuringen aanwijzen waar inspectie
van hun ras wordt uitgevoerd.
Aangewezen keuringen waar minstens één rasgebonden inspecteur voor Toggenburger aanwezig zal zijn:
Bokkenkeuring: Lexmond en Jubbega.
Geitenkeuring: Hoornaar, Dageraad, Jubbega, Overijssel en?
Huiskeuringen blijven mogelijk mits dit georganiseerd gaat worden door de Fokgroep. Hier zijn dan wel kosten
van 50 euro per adres aan verbonden. Binnen de Fokgroep kunnen we waarschijnlijk alle aanvragen voor
huiskeuringen niet uitvoeren door de beperkte capaciteit aan inspecteurs. Door de huidige regel JVR x JVR= JVR
blijft het wel mogelijk om met een niet in het stamboek opgenomen bok te fokken.
Er is nog niet besloten of er na de Nationale geitenkeuring in Zwolle een veegactie voor stamboekopnamen
tijdens huiskeuringen komt.
Lezing over “Visie op het veiligstellen van een toekomst voor het Nederlandse Toggenburger ras” door
Theo van der Meer uit Haarle. Bij het veiligstellen denken we aan het beperken van inteelt door onverwant
bloed in te kruisen of door het vergroten van de populatie.
We kunnen er op een eenvoudige manier aan meewerken om het inteeltpercentage bij dit ras te verlagen door
het inteeltpercentage dat bij elk dier in het stamboekprogramma ZooEasy wordt vermeld te bekijken en de
gegevens vanuit ZooEasy te gebruiken door een proefdekking met meerdere bokken en een bepaalde geit uit te
voeren.
Rond 12.30 uur werd er een lunch geserveerd en was er gelegenheid om met elkaar bij te praten.
Na de lunch verplaatsten we ons naar een ruimte in de manege waar groepjes Toggenburger lammeren, geiten
en bokken met elkaar zijn besproken.
Er waren 15 Toggenburger dieren; onderverdeeld in geitlammeren, volwassen geiten, boklammeren en
volwassen bokken meegebracht door Huub Tuitert uit Holten en gebroeders Popken uit Zweeloo.
In het programmaboekje stond naast het rasomschrijving, de agenda ook de gegevens van de 15 dieren vermeld
met hun afstamming, opnamerapport en hun inteeltpercentage.
Door voorzitter Doede de Jong werden steeds twee of drie personen uitgenodigd om gezamenlijk de dieren op
volgorde te plaatsen en ze te bespreken.
Rond 15.00 uur werd de dag afgesloten en hebben we met elkaar nog een drankje gedronken, voordat iedereen
weer huiswaarts keerde om de eigen geiten te gaan verzorgen.
Activiteiten Fokgroep 2022
11 juni
24-26 juni
10 september
17 september

raspresentatie
raspresentatie
nationale geitenkeuring
raspresentatie

7 Juni 2022,
Andre Koekkoek, Wijhe,
Secretaris Fokgroep Toggenburger.
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Dag van het Schaap in Ermelo.
Country fair in Aalten.
Geiten Event in Zwolle.
Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar

