
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Fokgroep Toggenburger gehouden in Zaal Zwanikken 
te Oene op 10 november 2018. 
Aanwezig zijn 28 aanwezigen. 
 
Opening: 
Voorzitter Doede de Jong opent de vergadering en spreekt zijn dank uit over de goede opkomst.  
Ook heet hij Engel Kupers, de afgevaardigde van het NOG bestuur, welkom. 
De voorzitter kijkt terug op de activiteiten van het afgelopen jaar met als hoogtepunten de Studiedag 
in mei bij de familie Popken in Zweeloo en onze aanwezigheid tijdens de verschillende keuringen met 
als afsluiting het Nationaal Geitenevent in Zwolle. 
 
Mededelingen:   
Afwezig met kennisgeving: 
Peter van Meurs, Rieta Sterk, Pyt de Boer, Jan Sieroversche, Jan Slachter, Jelte Verbree, Jan en Piet de 
Vries, Michelle Besseling, Chris Bos, Rieks en Esther Hollander. 
 
Pyt de Boer stelt per e-mail een vraag aan de vergadering: Is de afzet van lammeren beter als deze een 
CW status hebben?  
De vraag naar dieren is in 2018 over het algemeen niet groter geworden.  
Deels veroorzaakt door de strenge regels voor export.  
Over het algemeen heb je voor CW dieren potentieel meer kopers. 
 
Bij de Zwarte Toggenburger dieren is er nog steeds een smalle basis. 
 
Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 november 2017: 
De notulen zijn verstuurd, worden besproken en in orde bevonden. 
 
Naar aanleiding van de notulen wordt er gemeld dat bij Jan Slachter door de dierenarts niet meer 
wordt onthoornd. Ook door een dierenarts op Texel niet. 
Engel Kupers meldt dat het voor hobby-fokkers verboden is om lammeren te onthoornen. 
 
Financieel verslag van 2017: 
Het verslag wordt door de penningmeester toegelicht. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
Algemene informatie. 
Er is een overleg geweest tussen het NOG en de fokgroepen. 
Het verloop van de stamboekinspecties is besproken.  
Dit krijgt ook weer aandacht tijdens de algemene ledenvergadering van de NOG. 
 
Paraplu bestand: Geitenhouders kunnen hun Toggenburger geiten als ‘zeldzaam huisdier ras’ laten 
registeren in het bestand van RVO. Uitleg en verdere informatie staat op de website van SZH en is ook 
via onze website doormiddel van een link te bereiken. 
 
Bokkenboek: Het supplement Bokken en Bokmoederboek verdwijnt in de huidige vorm.  
Het stamboekprogramma ZooEasy gaat deze functie overnemen. De individuele fokker heeft dan 
digitaal de beschikking over alle geregistreerde dieren. De verwachting is dat dit systeem in het 
voorjaar van 2019 in gebruik kan worden genomen. Vanaf half november zullen de lijsten van de 
aanwezige dieren op de website worden geplaatst, zodat men over de stamboekgegevens kan 
beschikken.  
Het is nog onduidelijk of er toch nog een beperkte oplage komt van een papieren Bokken- en 
Bokmoedersupplement 2019. Men mag hier niet van uit gaan. 
 
 
 
 



Bestuursverkiezing: 
Jan Lanting is aftredend en niet herkiesbaar. 
De voorzitter staat stil bij dit moment door herinneringen op te halen over de rol van Jan in de 
Toggenburger fokkerij. Jan is een man met altijd oog voor fokkerij met daarbij de blik vooruit.  
In het verleden heeft Jan veel energie gestoken bij het tot stand komen bij het predicaat bokmoeder B 
en om voldoende breedte te houden in de fokkerij. Onderweg blijkt dat Jan een speurneus, altijd op 
zoek naar de beste dieren die de fokkerij vooruit kunnen helpen.  
Jan wordt bedankt voor zijn jarenlange rol binnen het bestuur. De voorzitter biedt Jan een cadeau aan, 
een aandenken van de Toggenburger bok van roestvrijstaal vervaardigd. 
Jan blijft betrokken als lid en als rasgebonden inspecteur. 
 
Harmjan Popken is per acclamatie met applaus gekozen als bestuurslid. Harmjan bedankt de 
vergadering voor het vertrouwen. Harmjan zal taken overnemen van Jan Lanting. 
Andre Koekkoek is aftredend en herkiesbaar, hij is per acclamatie met applaus herkozen als 
bestuurslid. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld voor aanvang van de vergadering. 
 
Presentatie door Theo van der Meer met een kijkje in de keuken bij Fokcommissie Nederlandse 
Boergeit.  
Theo verzorgde een PowerPoint presentatie waarin hij vertelde hoe Fokcommissie Boergeit omgaat 
met stamboekinspectie. Waarom zij tot bepaalde keuzes zijn gekomen en hoe dit in de praktijk uitpakt.  
Ook vertelde Theo over het initiatief van een aantal Boergeit fokkers die vier Boerbokken hebben 
geïmporteerd vanuit Engeland. 
Na afloop was ruimte voor discussie in hoeverre de keuzes van de Fokcommissie Boergeit interessant 
kunnen zijn voor onze Fokgroep. De PowerPoint presentatie van Theo wordt op de website gezet. 
 
Open discussie over opnamebeleid jonge bokjes.   
Dit agendapunt is komen te vervallen door tijdgebrek.  
 
Bokmoeders, modelgeiten en modelbokken 2018. 
Tot 1 oktober, uiterste datum voor het aanvragen, zijn er 19 bokmoeder B, 6 modelgeiten en  
2 modelbokken bijgekomen. Na 1 oktober is bekend dat er nog een modelbok is bijgekomen. 
Gegevens van de dieren zijn op onze website geplaatst. 
 
Presentatie over het nieuwe stamboekprogramma ZooEasy door Theo van der Meer. 
Het programma is voor iedere fokker straks online beschikbaar. Je kunt diergegevens raadplegen van 
de hele populatie. In het programma kun je je eigen stallijst op orde houden en gegevens toevoegen. 
Theo liet ons online een aantal mogelijkheden zien die het programma biedt. Komende tijd gaan de 
beheerders, de stamboeksecretarissen en een aantal fokkers het programma testen en aanpassen 
voor optimaal gebruik. Het is de verwachting dat het programma in maart 2019 beschikbaar komt voor 
de geithouders/gebruikers. Voor geitenhouders die hier geen gebruik van willen of kunnen maken 
blijft het mogelijk om de gegevens aan te leveren bij de stamboeksecretaris. 
 
Rasgebonden inspectie. 
Tijdens de opnamedagen en keuringen worden er steeds vaker rasgebonden inspecteurs ingezet om 
meer uniformiteit bij de stamboekinspectie bij de Toggenburger geiten en bokken te bereiken. 
Mevr. Renske Ponne en de heer Theo van Herwerden zijn toegevoegd tot dit selecte groepje 
inspecteurs. 
 
Ras gebonden inspecteurs aan het woord, fokseizoen en keuringen 2018 en wat zijn hun 
bevindingen.  
Over het algemeen is de kwaliteit van de dieren tijdens de keuringen goed te noemen. 
 
 
 
 



Activiteiten 2019. 
Op de laatste zaterdag in mei, 25 mei 2019, willen we een studiedag organiseren op de locatie bij de 
fam. van Honk in Bruchem. De opzet van onze studiedag zoals wij die de laatste jaren hebben gehad 
bevalt goed.  
 
Voor promotie van het ras proberen we samen te werken met andere fokgroepen. 
Tijdens de Farm & Countryfair in Aalten hopen we ons ras te kunnen presenteren in samenwerking 
met de andere fokgroepen. 
 
Website-webmaster: 
De website https://fokgroeptoggenburgergeitenblog.wordpress.com/ 
wordt bijgehouden door Corrie Hoorweg. De site is actueel en er staat een schat aan informatie op. 
 
Rondvraag 
-Er is met de uitnodiging en de notulen een privacyverklaring meegestuurd, naar aanleiding van de 
nieuwe wet Algemene verordening gegevensbescherming. 
-Harmjan Popken maakt een opmerking over de nieuwe folder. Er is een nieuwe folder gemaakt die op 
de website is geplaatst. In deze folder is veel informatie verwerkt. Voor iedereen te downloaden ook 
voor verdere promotie. 
-In het verleden is er een boekje samengesteld over de eerste 10 jaren van de Fokgroep en uitgebracht 
in 2006. Er was niet eerder van gekomen om ook de volgende 10 jaar in het kort weer te geven.  
Dit voorjaar is de periode 2006-2015 samengevat. Deze editie is ook op de website geplaatst. 
 
Sluiting: 
De voorzitter sluit om 14.45 uur de vergadering, bedankt allen voor hun komst en wenst ieder een wel 
thuis. 
 
 
2018 Wijhe,  
Secretaris A. Koekkoek. 
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