
Door middel van deze brochure willen wij onze 
vereniging aan u voorstellen. 

Wanneer u meer informatie over onze diensten wenst  
of als u lid , jeugdlid of donateur wilt worden, neemt u 
dan contact op met de secretaris van onze vereniging:   

INFORMATIE OVER DE VERENIGING 

1. De Geitenfokvereniging “Assendelft”  en 
Omstreken is lid van de Nederlandse Organisatie 
voor de Geitenfokkerij (NOG) 

2. De vereniging zorgt er voor dat de registratie van 
jongvee wordt uitgevoerd en organiseert  lokale 
keuringen .   

3.  Twee maal per jaar verschijnt ons 
verenigingsblad “Nieuws & Gemekker. 

4. De contributie  voor actieve leden en 
ondersteunende leden bedraagt   € 11,50 per jaar.    
Jeugdleden betalen  € 3.50 per jaar. Leden en 
Jeugdleden ontvangen twee keer  in het jaar het 
vereniging blad.  Donateurs betalen  € 3,50 en 
ontvangen een keer  in het jaar een krantje.  

5. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 
31 december.   

6. Ons bankrekeningnummer  van de 
Geitenfokvereniging “Assendelft”  en O.  is  
3041 50 770   t.n.v. mevr. A. Turk, te Ursem 
 
 
 
 
 
 

WETENSWAARDIGHEDEN 
Sinds het invoeren van de identificatie en registratie 
plicht (I&R regeling) moet al het vee gemerkt 
worden met een identificatie- en registratienummer.  
Deze regel bestaat ter bescherming van de 
Nederlandse - en dus Europese  - veestapel. 

 

Bent u geïnteresseerd in het houden van 
geiten en wilt u gezellig met andere 
fokkers in contact komen  .  .  .  . 

.  .  .  bent u gewoon een liefhebber, leunt u 
tegen het fanatisme aan of zit u daar 
ergens tussen in . . . 

. . . dan zit u goed bij de 
Geitenfokvereniging Assendelft & 
Omstreken. 

 

 

Uitgave: Geitenfokvereniging “Assendelft” e.o. 2003 

 

 

 

ACTIEF BEZIG ZIJN 
MET GEITEN IN  
DE ZAANSTREEK 

 
 
1. Binnen onze vereniging is er ruimte voor alle 
niveaus van geitenhouderij; van enthousiaste 
beginners tot ervaren gevorderden, van 
hobbyisten tot  commerciële geitenhouders. 

2. Als lid van de NOG, Nederlandse Organisatie 
voor de Geitenfokkerij, heeft  onze vereniging 
zowel een Jongvee Register  als een Stamboek 
voor de Nederlandse Witte, Toggenburger , 
Bonte en Nubische  melkgeiten rassen en het 
nieuwste ras “de Boerbok giet”. .   

 

 

GEITENFOKVERENIGING 
“ASSENDELFT “  
EN OMSTREKEN 



OVER ONZE VERENIGING 
Geitenfokvereniging “Assendelft” en 
Omstreken is opgericht in 1923. 

Het leven binnen de vereniging  
Assendelft gelooft in saamhorigheid en plezier.  
In de Zaanstreek treft het geitenvolk in hart en 
nieren zich onder de vlag van Geitenfok-
vereniging Assendelft en Omstreken.  Onder 
leiding van een enthousiast en sterk gemotiveerd 
bestuur genieten fokkers, jeugdleden  en een 
aantal donateurs van de activiteiten van de 
vereniging.   

Naast het houden van een algemene 
ledenvergadering, zowel in het najaar als in het 
voorjaar, verschijnt het contactblaadje “Nieuws  
& Gemekker” om onderling contact te 
stimuleren.  Het blaadje, met belangrijke 
mededelingen, overige nieuws en leuke artikelen 
– ook door de leden geschreven ,  verschijnt twee 
maal per jaar. In het blad worden de 
nieuwsbrieven van de NOG gepubliceerd om alle 
leden over de actualiteiten op de hoogte te 
houden.  

Een verenigingskeuring  wordt jaarlijks in de 
Manege “de Delft” te Assendelft gehouden. .  
Hier wordt de geit onder de brede aandacht van 
het publiek gebracht.  Door deskundige NOG 
keurmeesters wordt de geitenstapel geëvalueerd .  
Zij bekijken alle geiten op hun goede en minder 
goede kwaliteiten en op  rasgebonden 
eigenschappen.  Soms, meestal op aanvraag,  
wordt een advies gegeven.  De beste geiten 
komen voorop te staan.     

 

Geitenkeuring – Assendelft 2003 

Informatieavonden en cursussen over 
geitenhouderij en verloskunde worden gegeven.  

Eind augustus wordt een gezellige barbecue 
gegeven om de saamhorigheid te stimuleren 

Gezamenlijk streven we er naar om de kwaliteit 
van het bestand van de Nederlandse Witte, 
Togenburger en Bonte geitenrassen op een hoger 
niveau te brengen.  Sinds kort hebben wij ook 
enkele fokkers van Nubische geiten binnen de 
vereniging.    
Kenmerkend voor onze vereniging is dat wij het 
belangrijk vinden goed om te gaan met onze 
leden.  Wij geven een overzicht van de diensten 
die wij verlenen en de mogelijkheden die binnen 
de regels van de fokkerij bestaan.  Zo bieden wij 
de fokkers de gelegenheid om vele kanten uit te 
gaan.  

Wilt u met andere geitenhouders specifieke 
onderwerpen, die betrekking hebben op geiten, 
bespreken – zoals: 

- Welke verzorging heeft een geit nodig? 

- Hoe vindt men een geschikte bok? 

- Hoe weet ik of mijn dier(en) geschikt zijn 
om verder mee te fokken?  

Neem dan contact op met onze secretaris,  

Arie Abbing   
J.J. Allanstraat 397a 
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Tel: 075-6124862 

 Het overige bestuur: 

Voorzitter:   
Dirk Bakker, Wormerveer   06-20010266 
 
Penningmeester:  
Anita Turk, Ursem:  072-5023684 
 
Bestuursleden: 
Marcel van Dijk                Marco Al 
Dorpsstraat 108                Westerweg 136 
1566 AN Assendelft         1906 EN Limmen   
075-6874584                     072-5053587 
06-20367039 

 

 


