Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Fokgroep Toggenburger gehouden in
Zaal Zwanikken te Oene op 11 november 2017.
Aanwezig 34 leden.
Opening:
Voorzitter Doede de Jong opent de vergadering en spreekt zijn dank uit over de goede opkomst.
Ook heet hij de afgevaardigden van het NOG bestuur, Ivar ten Tuijnte en Engel Kupers, welkom.
De voorzitter kijkt terug op de activiteiten van het afgelopen jaar met als hoogtepunten de studiedag
in mei bij de familie van Leeuwen in Boven Leeuwen en onze aanwezigheid tijdens de verschillende
keuringen. Mooie activiteiten die ons binden en helpen doelen te stellen in de fokkerij.
We moeten concluderen dat onze wens die we in 2016 uitspraken om naar meer rasgebonden
inspectie te gaan nog niet erg van de grond is gekomen. Deze wens blijft, hier zullen we aandacht aan
besteden om dit te bewerkstelligen.
Bestuurlijk is er afgelopen jaar ook wat beweging geweest. We hebben een nieuw NOG bestuur
mogen verwelkomen dat meer op de lijn gaat zitten zoals het beleid jaren geleden ook is vastgesteld,
maar op een aantal fronten niet uit de verf is gekomen. Dit heeft ook betrekking op de rol die de
fokgroep heeft. Hier gaan we dan ook mee aan de slag door meer het initiatief te nemen als het gaat
om de fokkerij van het ras. Het houden van kleine landbouwhuisdierrassen staat in de huidige
maatschappij onder druk, voor een deel kan samenwerking met andere fokgroepen of organisaties
helpen om hier antwoord op te hebben.
We hebben afgelopen jaar gezien dat bokken niet lang gehouden en daarna vervangen worden, de
Zwarte Toggenburger fokkerij nog niet snel in aantal toeneemt en dat er een beweging is dat meer
geitenhouders naar een CW status toewerken.
Doede vertelde over het ziekteverloop van bestuurslid Lenze van Weperen, die vandaag afwezig is.
Mededelingen:
Afwezig met kennisgeving:
R. de Groot, J. Westra, P. de Boer, J. en H. Maat, C. Houtman, Dhr. Van Schepop, J. Verbree,
A. de Wild-van Maurik, Mv. Timmerman, M. Jilderda, R. Sterk, P. van Leeuwen, M. Besseling,
R. en E. Hollander.
1 november zijn twee bestuursleden naar de inspiratie dag geweest van de Stichting Zeldzame
Huisdierrassen (SZH) in Amersfoort. Doel was om organisaties met elkaar te verbinden en de SZH te
voeden met informatie om de leden nog beter van dienst te kunnen zijn.
Verzoek van de heer Adri de Wild- van Maurik uit Stampersgat om zijn bok als éérste in het stamboek
opgenomen zwarte Toggenburger bok te erkennen en hierover te publiceren. Dit predicaat kennen
wij niet. Ook beschikken we niet over de informatie om dit te kunnen doen.
Het bestuur van de fokgroep is uitgenodigd door het bestuur van de NOG om samen met
vertegenwoordigers van alle fokcommissies presentaties bij te wonen over inteelt bij onze rassen
door Kor Oldenbroek van Centrum voor Genetische Bronnen (CGN) en over het paraplubestand door
Peter Eldrik van SZH.
Notulen van de algemene ledenvergadering van 26 november 2016:
De notulen zijn verstuurd, worden besproken en in orde bevonden.
Financieel verslag van 2016:
Het verslag wordt door de penningmeester toegelicht. Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Bestuursverkiezing:
John Hazendonk is per acclamatie gekozen als bestuurslid.
Hiermee is het voorstel van het bestuur aangenomen en is de uitbreiding van het bestuur een feit.
Het bestuur bestaat nu uit zes leden.
Er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld voor aanvang van de vergadering.

Voorstel rasgebonden inspectie:
Voorstel om tot rasgebonden inspecties te komen in 2018.
Twee inspectie dagen voor geiten. Invulling nader te bepalen, te denken valt aan huiskeuring, opnamen op locatie of een mix daarvan.
Voor de bokken op twee aangewezen bokkenkeuringen rasgebonden inspecties.
We blijven de inspecties uitvoeren met twee inspecteurs en bij te weinig bezetting door één inspecteur met daaraan toegevoegd één
rasgebonden keurmeester.
Alles op vrijwillige basis, dus bestaande mogelijkheden tijdens (vereniging)keuringen worden niet gefrustreerd.
Voorstel moet gezien worden als bespreekstuk richting NOG, voor de uitvoering zijn we medeafhankelijk van de uitvoering van anderen.
Instemmen om de verdere uitwerking van dit voorstel in handen te geven van Doede de Jong en Jan Lanting.

Na wat discussie over de haalbaarheid van dit voorstel geniet het de voorkeur om de
stamboekopname te koppelen aan keuringen.
Voor de bokken zou dit haalbaar moeten zijn omdat dit nu ook al min of meer goed verloopt.
De bokkenkeuring in Lexmond en Jubbega voorzien hierin.
Dit proberen we ook voor 2018 zo te regelen.
Voor de geiten is het wat lastiger te regelen. Insteek is om voor de geiten te kijken waar de grootste
enclaves zich bevinden en daar tijdens een keuring rasgebonden inspecties aan te bieden.
Voor de geiten zal waarschijnlijk een huiskeuring nodig blijven, maar de vergadering vraagt om dit zo
veel mogelijk te voorkomen of anderszins te regelen.
Het doel blijft om de inspectie uniformer te krijgen en de uitvoering efficiënt te laten verlopen.
Doede de Jong en Jan Lanting kunnen hier verder mee aan de slag. Verdere communicatie over dit
voorstel zal via de website gebeuren.
Tijdens de landelijke keuringen wordt er geen mogelijkheid tot stamboek opnamen meer geboden.
Na wat verwarring in het afgelopen jaar is de NOG hier nu duidelijk over.
Supplement bokken- en bokmoeders 2018:
Jan van Burgsteden gaat het supplement weer maken. Jan geeft aan de gegevens zo te verwerken
zoals Jan ze ook aangeleverd krijgt vanuit het stamboekbestand. Ook vraagt hij om de mutaties direct
door te geven.
Evaluatie fokseizoen en keuringen:
Bokken- en geitenkeuringen zijn goed verlopen, ook de andere activiteiten bleken succesvol.
Bokmoeders en modeldieren:
Dit jaar zijn er 18 BMB, 5 modelgeiten en 3 modelbokken bijgekomen.
De certificaten voor de modeldieren werden aan de eigenaren uitgereikt door Jan Lanting.
De gegevens worden op de website geplaatst.
Het certificaat voor bokmoeder en modeldieren moet vóór 1 oktober aangevraagd worden bij het
bestuur van de fokgroep, dit geldt óók voor 2018.
Activiteiten 2018:
Promotie.
Locaties om ons ras en hobby te promoten kunnen in 2018 zijn: De Dag van het Schaap in Ermelo,
Country fair in Aalten en de Dag van het Levend Erfgoed in Arnhem.
Op de Dag van het Schaap gaan we in ieder geval het ras en de fokgroep promoten.
Naar de overige activiteiten moet nog nader gekeken worden.
Ideeën van leden omtrent promotie kunnen gedeeld worden met John Hazendonk, hij zal binnen het
bestuur het aanspreekpunt zijn voor promotie activiteiten.
Voorjaarsactiviteit/ studiedag 26 mei 2018.
Besloten is om de studiedag niet te laten samen gaan met de Dag van het Schaap in Ermelo.
De laatste zaterdag van mei wordt er in het noorden van het land een studiedag georganiseerd.
Siep Poelstra, Jan Hendrik Speelman, Durk Brinksma, Marko en Harmjan Popken zullen dit in 2018
organiseren. Harmjan is namens de organisatie het aanspreekpunt.
Voor 1 januari 2018 zal de groep met een voorstel komen richting fokgroep bestuur.

NOG
NOG bestuurslid Engel Kupers zet uiteen hoe hij de rol van de Fokgroep en de NOG ziet.
Alles wat met fokkerij te maken heeft is aan de fokgroep.
Het opleiden van keurmeesters en inspecteurs blijft de NOG regelen.
Het beleidsstuk ‘de bakens verzet’ blijft de leidraad.
In de komende periode zal een verdere afstemming over rollen plaatsvinden.
Presentatie, rol van de fokgroep.
André Koekkoek geeft een presentatie wat de rol van de fokgroep is binnen de huidige organisatie
structuur.
Taken en activiteiten van de fokgroep:
• Bepalen van het fokdoel, het opstellen van een lange termijn fokbeleid en een regelmatige
evaluatie (en eventuele bijstelling daarvan op basis van resultaten)
• Opstellen en gestructureerd evalueren van behaald succes van het fokdoel en fokbeleid over
meerdere jaren
• Informeren en enthousiasmeren van de fokkers
• Bijscholen inspecteurs en keurmeesters ten aanzien van raskenmerken
Veel van deze taken worden al nageleefd, andere verdienen nog aandacht.
Het fokgroep bestuur gaat aan de slag om een visie uit te werken, taken en rollen binnen het bestuur
worden opnieuw onder de loep genomen en verdeeld. De bedoeling is om fokkers nog meer van
dienst te kunnen zijn.
Presentatie, doorontwikkeling en focus houden in de Toggenburgerfokkerij.
Tijdens de studiedag van 2017 in Boven Leeuwen hebben we de focus bepaald.
Aandacht om robuustheid, formaat, macht, grofheid en gebruik van beenwerk, beenkwaliteit en
vooruiers te behouden en te verbeteren.
Doede de Jong laat verschillende modelgeiten en modelbokken aan de hand van foto’s getoond via
beamer zien en benoemde de sterke punten van de verschillende dieren.
Uitgangspunt is het True Type Toggenburgergeit en -bok.
Onze conclusie van de studiedag is te breed om focus te bepalen. We moeten nog een slag maken
om dit nog specifieker vast te stellen wil het effect hebben.
Hier moeten we het komend jaar verder mee aan de slag.
Afscheid adviseur fokgroep:
Jan van Burgsteden heeft afgelopen zomer te kennen gegeven dat hij stopt met de rol van adviseur
van de fokgroep. De voorzitter bedankt Jan voor zijn jarenlange inzet met een boeket bloemen en
een fles drank. Doede schetst Jan zijn betrokkenheid vanaf het prille begin. Jan was er bij toen de
fokgroepen zijn ontstaan. Vanuit de zaal klinkt er een luid applaus als dank.
Website-webmaster:
Michelle Besseling heeft acht jaar geleden de taak op zich genomen om de website voor de fokgroep
Toggenburger te bouwen en te onderhouden. Zij heeft begin dit jaar aangegeven hiermee te willen
stoppen. We hadden graag tijdens deze vergadering Michelle voor haar inzet willen bedanken.
Helaas was zij niet aanwezig, maar namens het bestuur en leden zal het bestuur dit alsnog doen.
De vernieuwde website https://fokgroeptoggenburgergeitenblog.wordpress.com/
wordt nu bijgehouden door Corrie Hoorweg.

Rondvraag
Mag je geiten laten onthoornen?
De regelgeving laat toe dat alle beroepsmatig gehouden melkgeiten mogen worden onthoornd.
De fokgroep kan hier verder niets over zeggen.
Is het een goed idee dat de opleiding en het examen tot inspecteur aan een ras wordt gekoppeld?
Dit wordt als positief gezien, het zal de kwaliteit ten goede komen. Vervolg vraag of we in de
toekomst op keuringen dan wel 10 inspecteurs nodig hebben? Dit is niet waarschijnlijk.
Inspecteurs kunnen voor meerdere rassen examen doen. Ook is het misschien zo dat niet meer op
elke keuring stamboekopname mogelijk is.
Is het mogelijk om tijdens de studiedag in mei aandacht te besteden aan afstammelingen van één
bok?
Het idee is goed alleen in de praktijk zullen er te weinig dieren zijn om dit goed te kunnen uitvoeren.
Een andere invalshoek kan zijn om te kijken wat een bepaalde bok oplevert voor de fokkerij.
Hoe gaan we om met langharig of scheren tijdens een beoordeling?
Scheren is niet toegestaan. Is het duidelijk te zien dat een geit geschoren is dient men dit in de
beoordeling mee te nemen.
Tijdens de keuring in Heeten was er een British Toggenburger geit die meedeed in de rubriek
Toggenburger. De geit deed eerder dit jaar bij een keuring mee in de rubriek Melkgeit. Kan dit?
Er zijn enkele jaren geleden twee British Toggenburgerbokken toegelaten in het stamboek.
Nakomelingen van deze bokken kunnen mee doen, alle andere British Toggenburger geiten vallen
hier niet onder, maar worden ingedeeld bij de Melkgeiten.
In het stamboek staat duidelijk vermeld of het gaat om een Nederlandse Toggenburger.
Dit geeft voor iedere keuringsorganisatie duidelijkheid. Het zou dus niet kunnen dat een dier de ene
keuring meedoet als Melkgeit en de andere keuring als Nederlandse Toggenburger.
Sluiting:
De voorzitter sluit om 14.45 uur de vergadering, wenst allen een wel thuis, hij kijkt terug op een
prettig verlopen vergadering waar veel is besproken.
Het enthousiasme van de aanwezigen en vooral het enthousiasme voor het ras biedt goede
vooruitzichten voor de toekomst en in het bijzonder voor het komende jaar.
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