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Nieuwsbrief NOG mei 2019  

 

Beste mensen, 

De jaarvergaderingen van de NOG en de fokcommissies zijn achter de rug, de bijeenkomsten/evenementen met fokkers 

en hun rassen komen er aan. En begin juni staat de eerste keuring al weer gepland. Met deze nieuwsbrief stellen wij op 

de hoogte van een aantal zaken vanuit ons bestuur. 

Nieuwe website NOG 

Zoals u wellicht al hebt gezien, is onze website onlangs vernieuwd. 

Wij denken dat de site nu duidelijker en toegankelijker is geworden.  

Door een overgang van taken is op dit moment helaas nog niet alle informatie (met name contactgegevens) up-to-date. 

Er wordt hard aan gewerkt om dit voor het eind van deze maand op orde te hebben. 

 

Omdat de nieuwe site is overgezet naar een veiliger versie, is het oude formulier voor het opgeven van melkcontroles niet 

meer beschikbaar. U kunt uw controles nu doorgeven via een e-mail naar melkcontrole@geiten.org 

Wij nodigen u uit om de site eens goed te bekijken.  

Mocht u vervolgens vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan vernemen wij dat graag!  

In dat verband attenderen wij u erop dat sinds de ALV van 20 april jl. de taken van Bas Bierhof als webmaster zijn 

overgenomen door Daphne Koene. U kunt haar bereiken – ook voor bijvoorbeeld het melden van keuringen en 

fokcommissie-bijeenkomsten – via het nieuwe mailadres: webbeheer@geiten.org 

Stand van zaken ZooEasy 

Onze stamboeksecretarissen Piet van Haperen en Pieter Zijlstra werken volop met het nieuwe stamboekprogramma. 

Daarnaast zijn beheerders Theo van der Meer en Ivar ten Tuijnte nog volop bezig met het “op maat” maken van het 

programma voor de NOG, zo zijn bij het overzicht contacten de verenigingen en hun leden toegevoegd en wordt gewerkt 

aan het kunnen maken van catalogi voor keuringen. 

Op dit moment hebben 69 fokkers een account en kunnen zij in het programma zoeken en werken. Heeft u nog geen 

toegang maar wilt u dit wel, stuur dan een mail vanuit het mailadres waarop je desgewenst ook je digitale afstammings-

documenten wil ontvangen naar beheer.NOG.zooeasy@gmail.com onder vermelding van je naam, je lidnummer bij de 

NOG (staat op de stamboekpapieren die je ontving). 

De NOG-programmabeheerders (dit zijn Theo van der Meer en Ivar ten Tuijnte) maken dan een fokkersaccount voor je 

aan. Je ontvangt daarna een automatische e-mail van ZooEasy met het wachtwoord dat je toegang geeft tot de NOG 

stamboek database, en je kunt los gaan. 
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