
Notulen van de algemene ledenvergadering van de Fokgroep Toggenburger gehouden op zaterdag 8 
november 2014 in Zaal Zwanikken in Oene. 
 
Aanwezig :  34 belangstellenden. 
 

1. Opening. 
 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom bij deze ledenvergadering. Ook top dat er we 
naast onze trouwe bezoekers ook weer nieuwe gezichten welkom mogen heten. 
De voorzitter licht het programma voor vandaag toe. Naast de gebruikelijke agendapunten 
zal Jan van Burgsteden vertellen over zijn fokkerij door de jaren heen. In de namiddag zullen 
mensen van Wageningen UR. vertellen over het uitgevoerde onderzoek naar de scrapie 
gevoeligheid van onze dieren. Veel van de aanwezige fokkers hebben meegewerkt aan dit 
onderzoek. 
De voorzitter vraagt aandacht voor de vragen:  Wat willen we met elkaar als Fokgroep? Waar 
willen we naar toe? Wat is onze visie?  Wat verwachten we van het NOG t.o.v. de Fokgroep? 
Zou de NOG nog meer sturend moeten zijn of juist niet.  
Tal van vragen om eens over na te denken. De verwachting is dat een aantal van dit soort 
vragen komende tijd door het NOG aan ons gesteld gaan worden. 

 
2. Mededelingen. 
 

Er zijn afmeldingen van: K. van Dongen, R. Sterk, D. Jimmink, W. Voskamp, M. Coolen, J. 
Dijkgraaf, J. Krikken, P.v Leeuwen, M. Popken en H. Popken. 
We hebben het bericht ontvangen dat dhr. Houtman ziek is. Vanuit de vergadering zullen we 
een kaart naar hem sturen. 

 
3. Notulen vorige vergadering d.d. 9 november 2013. 

Er zijn tekstueel geen vragen en opmerkingen. Naar aanleiding van, wordt de opmerking 
geplaatst dat het jammer was dat er geen boekwerkje was met de gegevens van de dieren. 
Het boekje was wel gemaakt maar bij de uitvoering is er helaas wat mis gegaan. 
Ook werd de vraag gesteld hoe nou verder met het NCW en CW samenvoegen mede naar 
aanleiding van de proef die in Friesland werd gehouden. Lenze van Weperen geeft uitleg van 
de proef in Friesland. Hieruit komt dat er wel veel informatie is ingewonnen naar de redenen 
waarom men juist  CW of  de NCW status heeft. Echter men ziet geen mogelijkheden om 
deze twee samen te brengen. Er blijft wel aandacht om te kijken of de onderzoekskosten om 
de CW status te houden of te bemachtigen naar beneden kunnen. Er is ondertussen meer 
concurrentie en het lijkt er op dat er meer partijen op de markt komen dan alleen de GD. 
Vanuit de vergadering wordt het idee opgeworpen dat er subsidie mogelijkheden zouden 
moeten komen om van NCW naar CW te gaan. Het blijft echter niet alleen een kwestie van 
geld. 
Breed gedragen opmerking is dat men in de verdere voortgang hierin vooral moet kijken wat 
de werkelijke redenen zijn van leden om wel of niet deel te nemen aan CW. Als Fokgroep 
zullen we de mogelijkheden blijven volgen. 

 
4. Ingekomen stukken. 

Nieuwsbrieven van de NOG zijn binnengekomen en zijn direct voor iedereen beschikbaar via 
de NOG site. 
Diverse verzoeken van mensen die dieren willen kopen. Deze zijn doorverwezen naar 
fokkers. 



Brief van Jan Westra met de vraag om Zwarte Toggenburgers toe te laten binnen het 
Toggenburgerstamboek. Graag wil dhr. Westra hierover met ons in gesprek. Het bestuur zal 
komende winter het gesprek met dhr. Westra gaan voeren. 

 
 
5. Financieel verslag. 

Het financieel overzicht wordt uitgedeeld door de penningmeester. 
Blijkt dat het geld wat wij van de NOG krijgen goed wordt aangewend. 
Bij de post promotie is meer begroot dan er is uitgegeven. Michelle Besseling stelt voor deze 
gelden te gebruiken voor het vernieuwen van de promotie borden. Deze borden zijn al oud 
en kunnen mooier en vollediger om beter on promotie doel te bereiken. Het idee zullen we 
samen met Michelle verder gaan uitwerken. 

6. Bestuursverkiezingen: Aftredend en herkiesbaar Roel Geerling. 
Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. 
Roel Geerling wordt per acclamatie herkozen. Roel bedankt ieder voor het vertrouwen en is 
voornemens met veel plezier, veel tijd aan deze taak te besteden. 

7. Voorstel bestuur om modelbokken en modelgeiten op te laten nemen door de Fokgroep 
aangewezen inspecteurs. De reactie uit de zaal is dat het een goed idee is, er zijn nog wel wat 
zorgen over de praktische uitvoerbaarheid. Voorstel wordt met meerderheid van stemmen 
aangenomen. 
Voorstel zal binnenkort in de scholingscommissie van het NOG worden besproken. 

8. Opinie Britisch Toggenburger in relatie tot de Nederlandse Toggenburger. 
De twee rassen kunnen prima onder de paraplu van één Fokgroep vallen. Dit zou de 
belangstelling en enthousiasme binnen de Fokgroep ten goede kunnen komen en raken er 
meer mensen betrokken bij de Fokgroep. 
De vergadering is wel van mening  dat het twee rassen zijn en er geen vermenging moet 
plaats vinden tussen de rassen. Met deze mening van de leden kan het bestuur verder om 
het gesprek aan te gaan als daar aanleiding toe komt. 

9. Supplement Bokken en Bokmoederboek 2014. 
Er zijn er nog een aantal beschikbaar. Voor 2015 gaan we in de huidige vorm verder. 

10. Uitreiking certificaten Modelgeit/bok- Predicaten Bokmoeder B.  
Predicaten Bokmoeder B 
er zijn 9 aanvragen ingediend en deze zijn ook allemaal gehoneerd. Deze 9 dragen allemaal 
bij een de verbreding van de bloedlijnen. 
Modelgeit/bok 

Er is één modelbok bijgekomen: Johan, eigenaar J. Hazendonk en één modelgeit Bregje 10 
van de Enkhoeve,  eigenaar A. Koekkoek.  

11. Jan van Burgsteden gaf  aan de hand van foto’s een presentatie van zijn fokkerij door de 
jaren heen, samen met Doede de Jong als aangever en vragensteller werd duidelijk waar Jan 
zich op focust binnen de fokkerij en hoe hij tot bepaalde keuzes binnen de fokkerij komt. We 
hebben kunnen genieten van een aansprekende en leerzame presentatie. 

12. Na de lunch volgt een presentatie van Wageningen UR. door dhr. Jack Windig en mw. Rita 
Hoving. 
Om de uitslagen van het onderzoek goed te kunnen begrijpen kregen we een inleiding met 
een heel begrijpelijke uitleg hoe bepaalde kenmerken vererven en de rol die inteelt hierin 
bekleedt.  
Het is duidelijk dat de Nederlandse Toggenburger een unieke positie heeft binnen Europa en 
waarschijnlijk ook wereldwijd als het gaat om het % waarin onze dieren ongevoelig zijn voor 
scrapie. ( de onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op de website). 
De vraag is hoe nu verder: Afgesproken wordt om de uitslagen te publiceren. Hoe we dit 
doen is aan het fokgroep bestuur. Leden kunnen op  vrijwillige basis hier verder mee. Vanuit 
de fokgroep gaan we hierin niet sturen. 



Vanuit de vergadering komen er ideeën om dit kenmerk op het afstammingsformulier te 
vermelden, om het genotype te bepalen gelijktijdig met het bloedtappen voor CAE en CL. en 
om het genotype te bepalen van alle bokken die ingezet worden. 
Voor nu blijft het bij het publiceren van de resultaten op de website. Ook een verslag van het 
onderzoek in de Geitenhouderij zou mooi zijn. Het is op dit moment niet duidelijk of er 
vanuit Wageningen UR nog een vervolg komt en er aanvullend onderzoek wordt gedaan. 
 
Naast het onderzoek naar scrapie heeft Rita Hoving ook een rol in het behoud genetische 
bronnen. Vorig jaar is het sperma ingevroren van een deel van onze bokken. 
Zij geeft aan dat deze mogelijkheid er weer is. De fokgroep zal hier dan het initiatief voor 
moeten nemen. 
 

 
13. Terugblik 2014. 

Afgelopen jaar bestonden de activiteiten uit: 
In het voorjaar hebben we onze voorjaarsactiviteit gehouden op “De dag van het Schaap”. 
Er was een goede belangstelling en we hebben hiermee een groot publiek bereikt. 
Gedurende het zomerseizoen hebben leden aan diverse keuringen deelgenomen. 
Vanaf mei tot heden hebben bestuur en leden zich ingezet om het onderzoek naar de scrapie 
gevoeligheid van onze Toggenburger populatie in beeld te brengen. 

 
14. Activiteit in 2015. 

Getracht zal worden om in het voorjaar weer een activiteit te organiseren met daarbij de 
aanwezigheid van geiten. De voorkeur gaat uit om dit te organiseren in het midden van het 
land. 
De data staan vast. Het blijft zoals altijd: in het voorjaar de activiteit op de laatste zaterdag in 
mei en de najaarsvergadering op de tweede zaterdag in november. 

 
15. Jaarverslag 2013. 

Is in de vergadering niet behandeld. Staat wel op de website en is hierdoor voor iedereen 
beschikbaar. 

 
 
16. Rondvraag. 

Dhr Maat maakt zijn complimenten dat deze vergadering een goede en gezellige bijeenkomst 
was. Hij wil voorstellen dat de voorzitters van de Fokgroepen elk een stukje schijven in de 
Geitenhouderij net als nu of in plaats van het stukje van de ex-voorzitter NOG. 
Michelle Besseling vraagt aandacht voor de interactie van leden en bestuur met de 
webmaster. Er zou meer aangeleverd moeten worden via het bestuur. Ook opmerkingen of 
aanmerkingen hoort zij liefst tijdig en niet laat. Met weinig interactie neemt het 
enthousiasme om te werken aan de website af. Het bestuur zal dit oppakken om hier meer 
invulling aan te geven. Zowel de reactie van leden en bestuur is dat we belang hechten aan 
een goede up to date website.  
Dhr. Speelman doet een oproep aan de leden om in te schijven op de nationale geitenkeurig. 
Hij vond de inschrijving dit jaar zeer mager. 

17. Sluiting. 
Ca 15.00 sluiting vergadering 
 


