Landelijke Fokgroep Toggenburger
Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op zaterdag 13 november 2010 in Zaal Zwanikken te
Oene.
Aanwezig: 27 belangstellenden
1. Opening
De voorzitter heet eenieder welkom. De opkomst vandaag is wat teleurstellend. Voor de middag hebben we
Hinke Fiona Cnossen van Stichting Zeldzame Huisdierrassen gevraagd om ons wat te vertellen over de
stichting, want de Toggenburger neemt in aantal sterk af en wordt daarmee zeldzaam. In de middag zal dhr.
Schreur ons wat vertellen over zijn fokkerij. Hoe is hij met geiten begonnen, tot aan zijn succesvolle Coby lijn.
Namens de N.O.G. is secretaris Engel Kuper aanwezig. Van harte welkom.
De voorzitter kijkt achteruit naar het jaar 2010 dat bijna voorbij is. Het jaar is zorgelijk begonnen met de
uitbraak van Q-koorts eind 2009. Wat zal daarvan de uitwerking zijn? In het voorjaar hadden we met elkaar de
zorg of dit niet de teloorgang zou worden van het hele geitengebeuren. We kunnen toch zeggen dat het nog
relatief gunstig is verlopen, toen halverwege het jaar bleek dat het nog mogelijk was om een aantal keuringen
te organiseren, maar wel met minder opkomst dan normaal. De actieve fokpopulatie loopt terug. Er zijn ca. 100
Toggenburger bokken en 1250 Toggenburger geiten. Het bewaken van de fokkerij is een punt van aandacht en
een punt van zorg. Dit aantal dieren is immers 1/3 deel van de populatie van 10 jaar geleden. Dit betekent dat
we gezamenlijk onze krachten moeten bundelen om te bezien hoe we de teruggang kunnen keren. De omvang
van onze Toggenburger populatie is inmiddels zodanig klein, dat het de “status” van zeldzaam huisdierras
waard is, maar wat levert ons dat op? Misschien biedt ons dat wel de mogelijkheid om de Toggenburger meer
in de belangstelling te krijgen.
Kijken we vooruit naar het jaar 2011, dan betekent dat voor ons dat we actief in beeld willen zijn. Onze website
is daarvoor een mooi medium. We moeten dat wel met zijn allen in leven houden en stimuleren om er gebruik
van te maken. Zend mooi fotomateriaal in naar Michelle, want de website onderhouden kan zij niet alleen. We
hopen volgend jaar een keuring te organiseren met een andere landelijke activiteit/evenement. Wellicht kunnen
we ook wel eens een keuring organiseren samen met de Landgeiten vereniging. We moeten onze fokkerij
ambitie houden. We hebben in mei een fantastische studiedag beleefd. Dit laat zien dat we samen veel mans
zijn. De organisatie was een topper en we hadden prachtig weer, met goed gekozen dieren om met elkaar weer
veel te leren. Dat is heel goed geweest. Bedenk dat we elkaar hard nodig hebben.
2. Mededelingen
Er zijn afmeldingen van mw. v.d. Zijpp, mw. Hoorweg, mw. van Erk, dhr. de Jongh, fam. den Braber, mw.
Jimmink, fam. Stolk, mw. Sterk, dhr. Ten Tuynte, dhr. Ritzema, mw. Vermeulen. Dhr. Van Burg en dhr.
Brinkman hebben gemeld dat ze geen Toggenburger geiten meer hebben.
3. Notulen vorige vergadering d.d. 14 november 2009
Bij punt 8 was het J. Lanting die dat had opgemerkt in plaats van J. van Burgsteden. Voor het overige is het
verslag akkoord en wordt het vastgesteld. De voorzitter dankt de secretaris voor het opstellen ervan.
4. Ingekomen stukken
1. Stukken N.O.G. ontvangen via e-mail, waaronder alle nieuwsbrieven.
2. Uitnodiging deelname overleg dagelijks bestuur N.O.G. en besturen fokgroepen.
3. Uitnodiging inspecteursdag/inspecteursdag.
4. Ook
het
afgelopen
seizoen
zijn
er
weer
telefoontjes
gekomen
met
vragen
naar
lammeren/geiten/bokken. Diverse telefoonnummers van leden die in de buurt van de desbetreffende
persoon wonen zijn doorgegeven.
5. Vraag over fokkerijinformatie, daarbij is doorverwezen naar de website van de N.O.G..
6. Scholingscommissie heeft gekozen voor een andere invulling. Voor het eerst is een bijeenkomst
georganiseerd waarbij de fokgroepen feedback kunnen geven over het keuringsseizoen.
Aandachtspunten voor keurmeesters en inspecteurs zijn betrokken in de najaarsevaluatie om er weer
van te leren. De fokgroep Toggenburger heeft haar bijdrage daaraan geleverd.
5. Jaarverslag 2009
Het jaarverslag staat op de website, wordt niet meer apart voorgelezen. Het jaarverslag is ook toegankelijk
voor leden die geen computer hebben of geen internet hebben, want het verschijnt ook in het jaarverslag van
de N.O.G. dat aan alle verenigingen wordt uitgedeeld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Naar aanleiding
van merkt dhr. Koekoek op dat het lastig is om mensen te enthousiasmeren. Hij geeft als voorbeeld dat de
postduivenvereniging zich bewust richt op mensen in de leeftijd 50+. Veel mensen houden dieren als “stoffering
van het landschap”. De opkomst van de Boergeit en de Landgeiten is ook zo’n ontwikkeling die past in de
moderne tijd, waarin mensen geen zin hebben in teveel verplichtingen, zoals melken. Mensen vinden een
keuring wel leuk, maar zitten niet te wachten op het melken. Als de eis van een uier verdwijnt op een keuring,
dan verdwijnt ook het nut. De melkgeit is dan niet meer in beeld. We fokken echter nog steeds een
gebruiksdier. Mw. Besseling geeft aan dat jaarlijks een kasteelfair wordt gehouden, daarvoor worden mensen
met dieren uitgenodigd. Misschien is het een idee om contact op te nemen met die organisatie. Dhr. De Jong
vraagt of de fokgroep achter promotie van de geit aan moet, of dat de plaatselijke vereniging dat moet doen.
Hij geeft aan dat de Kring A&V altijd een keuring organiseert tijdens een fokveedag. Er is ook altijd nog een
Boerenland veedag en die dag is gesubsidieerd en geldt voor alle rassen. Dat biedt ook de mogelijkheid om de
Toggenburger te promoten.
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6. Financieel verslag
De penningmeester deelt het financieel overzicht uit. Het betreft rekening 2009 en begroting 2010, die
natuurlijk al in januari is ingediend bij de N.O.G. en goedgekeurd in april van dit jaar. De begroting van de
fokgroep maakt deel uit van de begroting van de N.O.G. De penningmeester geeft aan dat we nog op koers
zitten met de begroting. Gevraagd wordt wat wordt gedaan met het begrote bedrag voor promotie en fokkerij.
De penningmeester geeft aan dat de website daar ook onder valt, de website kost namelijk geld. Er wordt een
vraag gesteld over de melkcontrole. Hoe wil je dat stimuleren? Dat kost veel geld en is niet voor iedereen
haalbaar en betaalbaar. Dhr. V. Burgsteden geeft aan dat melkcontrole een N.O.G. aangelegenheid is. De
N.O.G. heeft actieve deelname en stimuleren daarvan eigenlijk afgeschaft. Het financieel verslag ziet er goed
uit en wordt goedgekeurd.
7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar L.J. van Weperen
Er zijn geen tegenkandidaten opgegeven. Dhr. L.J. van Weperen wordt per acclamatie herkozen. Dhr. Van
Weperen bedankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen.
8. Uitreiking certificaten Modelgeit/bok
Er zijn weer dieren die voldoen aan de eisen voor Modelgeit/bok. De foto’s van de dieren worden getoond en de
aanwezige geitenhouders worden gefeliciteerd en krijgen het certificaat overhandigd.
9. Supplement Bokken- en bokmoederboek 2011
Dhr. V. Burgsteden gaat voor het bestuur binnenkort weer werken aan het nieuwe supplement en doet
wederom de oproep om hem de wijzigingen door te geven, ook mutaties als verkoop, afmelden etc. Het doel is
voorkomen dat er gedateerde informatie in het supplement terechtkomt. De kosten zijn € 10,00 bij betaling
vandaag bij de penningmeester.
10. Presentatie Stichting Zeldzame Huisdierrassen door mw. H.F. Cnossen
Hinke Fiona Cnossen legt in haar heldere presentatie uit waar de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) voor
staat. Wat de reden is van het willen behouden van Nederlandse Huisdierrassen, waaronder hondenrassen
vallen, maar ook kleindieren en landbouwhuisdieren. Ze neemt de aanwezigen mee in haar presentatie aan de
hand van twee vragen. Is de Toggenburger een Nederlands ras? Is de Toggenburger een zeldzaam ras? Gelet
op de gegevens die thans beschikbaar zijn, komt de Nederlandse Toggenburger die al meer dan 100 jaar in
Nederland aanwezig is, in aanmerking voor de status. Nu is het een kwestie van uitwerken, zodat een
aanvraag kan worden ingediend. Dat kan uiteraard in overleg met de SZH.
11. Activiteit 2011.
De laatste zaterdag van mei is 28 mei 2011. We hebben dan de activiteit van de studiedag op het programma
staan. Of vinden de aanwezigen het tijd voor een andere invulling. Dit naast de keuring waarmee we aan de
slag gaan. De aanwezigen vinden de studiedag een leerzame dag. Leuke ideeën zijn altijd welkom bij het
bestuur.
12. Fokkerij bedrijven, hoe doe je dat: K. Schreur aan het woord
Dhr. Schreur geeft aan dat hij van jongs af aan interesse heeft gehad in de rundveefokkerij. Toen hij zelf
kinderen had, moest er ook een geit komen. De eerste geit was een geit van Jelle van Bosma, moederlijn Elly
van Kerkbrink, Elizabeth. De eerste nakomelingen werden Coby genaamd en die naam is gebleven. Door
selectie en weloverwogen bokkeuzes heeft hij het type dat hem aanspreekt, uiteraard binnen de rasstandaard,
vastgezet en daarbij ook altijd gelet op de uierkwaliteit. Voor velen bekende bokken als Norbert, Edison, Björn
van Bork, Harm van Donderboer, Alwin van Bork, Fellowman en Tjedmar IJbert passeren de revue. Zij hebben
bijgedragen aan verbetering van de kwaliteit van de moederlijn, waaruit ook de bekende bok Coby’s Freerk is
voortgekomen. Vele Coby’s hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan zijn fokkerij.
12. Rondvraag
Mw. Besseling en dhr. Koekoek: geven aan dat zij wel met dieren op een fair willen staan. Heeft de fokgroep
ook ondersteunend materiaal? Ja, we hebben het bord met informatie en foto’s en folders.
Dhr. Kuper: geeft aan dat de fokgroepen het fokbeleid maken. De N.O.G. wil faciliteren. Er is gezegd dat de
N.O.G. de melkcontrole heeft geschrapt. Dat is gebeurd nadat de fokgroepen de eisen voor bokmoederschap
hebben aangepast en een verplichte melklijst daarvan geen deel meer uitmaakt. Hij merkt ook op dat we de
geitenkeuringen hebben verplaatst naar maneges en naar zijn mening is het uitstekend om activiteiten weer
meer op open terrein te organiseren, toegankelijk voor veel mensen. Volgend jaar is ook weer de Dag van het
Schaap. Fokgroepen kunnen deelnemen, je kunt proberen om daar als fokgroep in te participeren. Er is ook een
groet show in Aalten. Het is een uithoek, maar wel commercieel. Er zijn veel meer van dit soort evenementen.
SZH staat voor de instandhouding van een ras en individuele fokkers hebben soms een ander doel en passen
daarvoor ook inteelt toe. SZH wil inteelt tot een minimum beperken. Maak maximaal gebruik van de stichting,
maar het moet wel passen in fokkerij.
Dhr. Van Burgsteden vraagt of de predicaten KS en BMA ook naar de fokgroepen kunnen, want dat zijn nu nog
steeds N.O.G. predicaten. Dhr. Kuper neemt dat mee.
13. Sluiting
De voorzitter bedankt om 15. 00 uur iedereen voor zijn/haar komst. We hopen elkaar in het voorjaar weer te
ontmoeten bij dhr. Van Leeuwen. Goede reis en wel thuis.
Kort overzicht besluiten:

L.J. van Weperen is herkozen als bestuurslid

Activiteiten 2011: bestuur gaat aan de slag met studiedag en keuring, waarbij we aansluiting zoeken bij
een bestaand evenement.
M.A.Y. Schenk-Syswerda, secretaris
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