Landelijke Fokgroep Toggenburger
Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op zaterdag 14 november 2009 in Zaal Zwanikken te
Oene.
Aanwezig: 30 belangstellenden
1. Opening
De voorzitter heet eenieder welkom. De opkomst vandaag is wat teleurstellend. Het programma van vandaag
staat vooral in het teken van onze geheel vernieuwde website, die gaat vandaag de lucht in! Mw. Besseling en
dhr. Van Burgsteden hebben daar samen veel tijd aan besteed. Het archief van dhr. Van Burgsteden is
gedigitaliseerd en daar zijn we heel blij mee. Vanmiddag gaan we u het nodige laten zien van de website, u als
select gezelschap kan daar als eerste kennis van nemen. We zijn alweer aan het eind van 2009 en staan straks
aan het begin van 2010. Boeien en binden moet het verschil maken, omdat een mens zoveel te kiezen heeft. In
geitenland moeten we de aankomende jaren onderzoeken hoe we een grotere groep kunnen boeien en
daarmee aan ons geitenras weten te binden. Willen we dat de Toggenburger Fokgroep groter wordt, dan
moeten we daar met elkaar ook wat aan doen. In die zin moeten we ook blij zijn met een aantal jongeren in
ons midden die geïnteresseerd zijn in de Toggenburger geitenfokkerij. Daarnaast is het van belang dat we
attractieve programma’s hebben. We zien bijvoorbeeld dat het met de Nederlandse Landgeit heel goed gaat.
Waarom is dat? We zien dat zij activiteiten koppelen aan andere activiteiten als historische (boeren)dagen. We
kunnen ook proberen om een koppeling te maken tussen een fokgroep evenement en een “Landlevendag”. Wat
ons betreft is het een actiepunt om wat mee te doen, zodat we in de gelegenheid zijn om ons geitenras meer
voor het voetlicht van het algemene publiek te brengen en daarmee ook de kans op het boeien vergroten. Ook
een eventuele aansluiting bij de Stichting Zeldzame Huisdierrassen waar de fokgroep Bont mee bezig is kan een
bijdrage leveren aan het meer voor het voetlicht brengen van ons geitenras. Geiten dragen evenals andere
landbouwhuisdieren bij aan de “stoffering” van het landschap. Het is een mooi ras. De melkgeit staat voor ons
voorop, maar het houden, in plaats van fokken is ook een trend, die moeten we niet negeren. We hebben nog
steeds te maken met de scheiding tussen CW en NCW, dat is een negatieve kant en remt het boeken. We zitten
met twee populaties, beide met een kritische omvang, zeker voor keuringen. Wat bindt ons? Zijn dat de
keuringen? We moeten erkennen dat een kleine enthousiaste groep van fokkers de Toggenburger fokkerij
maken. We moeten meer doen met de foklijnen die we hebben en van elkaars dieren gebruik maken. We
moeten het met elkaar doen, we hebben elkaar hard nodig. Ken de sterke punten en maak die kenbaar, maar
ook de verbeterpunten en gun elkaar successen. Heb met elkaar een gezellige dag, ook als je toevallig niet
wint. Ook dat is een voorbeeld van binden. De website kan ook een rol spelen in het binden. Onze studiedag is
daar ook altijd een goed voorbeeld van. We hebben in een kijkje mogen nemen in de fokkerij van de heren
Speelman en Popken. Een prima dag om ervaringen uit te wisselen en onze raskennis te vergroten. Er zijn dit
jaar ook weer veel keuringen geweest. De kwaliteit was goed. We hebben ook na jaren weer een stergeit erbij,
Bella 38 van dhr. Houtman, proficiat met dat resultaat. We staan alweer aan de vooravond van 2010.
Doorgaans sluiten we het jaar af met een bijeenkomst als deze. We hebben het dan ook weer over welke
activiteiten we in het volgende jaar met elkaar willen organiseren. Activiteiten die bijdragen aan het boeien en
binden. Hoofdthema de aankomende jaren zal ook zijn hoe wij ons mooie ras meer in de spotlights kunnen
zetten, zodat de groep enthousiastelingen groeit.
2. Mededelingen
Een aantal leden heeft zich afgemeld, hun namen worden vermeld.
3. Notulen vorige vergadering d.d. 8 november 2008
Dhr. Ritzema meldt dat hij twee geiten heeft die de grens van 10.000 kg. melk hebben gehaald. Dhr. Van
Burgsteden geeft aan dat de fokgroep geen bericht ontvangt van de N.O.G. Hij vraagt om zelf de eindlijst naar
hem op te sturen, zodat de fokgroep over de juiste gegevens beschikt. Iedereen kan dit ook al doen voor
Modelgeit/bok. Voor de goede orde, de fokgroep ontvangt van de N.O.G. ook geen informatie over welke geiten
het predikaat bokmoeder (A) of Keurstamboek hebben verkregen.
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, maar ook wel meldingen van geitenfokkers dat ze nog lammeren of geiten te
koop hadden. Diverse telefoonnummers van leden die in de buurt van de desbetreffende persoon
wonen zijn doorgegeven.
5. Mail van dhr. Van Dongen over Stichting Zeldzame Huisdierrassen.
5. Jaarverslag 2008
Het jaarverslag is opgesteld en opgenomen in het jaarverslag van de N.O.G. Iedereen heeft daarvan kennis
kunnen nemen. Het jaarverslag is akkoord. Jaarverslag staat ook op de website. Zetten we er al eerder op.
6. Financieel verslag
De penningmeester deelt het financieel overzicht uit. Het betreft rekening 2008 en begroting 2009, 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. Voor 2010 verwachten we een nagenoeg gelijke begroting in te zullen dienen bij de
N.O.G. Het financieel verslag ziet er goed uit en wordt goedgekeurd.
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7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar R. Geerling
Er zijn geen tegenkandidaten opgegeven. Dhr. Geerling wordt per acclamatie herkozen. Dhr. Geerling bedankt
de vergadering.
8. Certificaten Modelgeit/bok
3 geiten en 1 bok hebben het certificaat Modelgeit/bok gekregen. Per dier bespreekt de voorzitter de bovenbalk
en in het kort de fokkerij achter het dier. Op deze wijze kunnen de aanwezigen kennis nemen van de
afstamming van de dieren.
Dhr. Van Burgsteden geeft aan dat nog een aantal geiten en bokken voor het certificaat in aanmerking komt,
maar de geiten/bokhouder moet zelf de aanvraag indienen. Dit kan rechtstreeks bij dhr. Van Burgsteden.
9. Supplement Bokken- en bokmoederboek 2010
Dhr. Van 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 € 12,50 bij betaling
vandaag bij de penningmeester.
10. Activiteit 2010.
De laatste zaterdag van mei is 29 mei 2010. Wat vinden de aanwezigen van een bokkenkeuring of een
geitenkeuring met stamboekopname? Dit is nu weer mogelijk, nu de 21 dagen regeling is afgeschaft. We zullen
wel voor zowel CW als NCW wat moeten organiseren, want de fokgroep is er voor de Toggenburger fokkerij,
ongeacht welke status. We hebben ook gekeken naar een datum. Op 17 juli is er nog geen keuring. We zitten
zo niet in het vaarwater van de verenigingen, maar ook niet va andere keuringen. Minimaal aantal dieren zal 50
moeten zijn, wil het haalbaar zijn. Maar dat moet mogelijk zijn, mits er voldoende animo is.
Dhr. Van Vliet doet de suggestie om het ene jaar een CW keuring te houden en het ander jaar NCW, zodat we
ook bij elkaar naar de keuring kunnen kijken.
Voor de studiedag, waarbij de stal/streekbezoeken erg in trek zijn is het de vraag of dat nog te doen is in
verband met de Q-koorts. De vereniging Noord-Holland bestaat volgend jaar 100 jaar. Mw. Schenk doet de
suggestie om NCW te combineren met de keuring in Noord-Holland en CW dan als fokgroep op 17 juli te
organiseren. Voor de studiedag meldt zich de heer Van Leeuwen. Het bestuur gaat met een keuring op 17 juli
aan de slag, evenals met de studiedag.
Pauze met lunch.
11. Website
Mw. Besseling geeft aan de hand van de opbouw van de website inzage in de mogelijkheden en wat er zoal te
vinden is. Een aantal onderdelen moet nog nader worden uitgewerkt. Er worden suggesties aan de hand
gedaan,die worden meegenomen. Bijzonder element is “uit de oude doos”. Ga daar op uw gemak eens voor
zitten. Op de website staan ook de modelgeiten/bokken afgebeeld met afstamming. De aanwezigen worden
meegenomen in de fokkerij van Nellie 51 en Elske 48. Kortom, de website biedt veel mogelijkheden, die worden
nog verder uitgebreid.
Mw. Besseling en dhr. Van Burgsteden worden in het zonnetje gezet vanwege hun bijzondere inspanningen om
zo’n bijzondere website te maken. We hebben daarmee als fokgroep weer een onderscheidend element. Dhr.
Ten Tuynte doet de suggestie om de webpagina’s uit te printen voor de leden die geen computer hebben.
12. Rondvraag
Wordt geen gebruik van gemaakt.
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:
•
Dhr. Geerling is herkozen als bestuurslid
•
Activiteit mei 2010: bestuur gaat aan de slag met studiedag en keuring op 17 juli
secretaris
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