
Landelijke Fokgroep Toggenburger 
 
Betreft: Stamboekopname tijdens opnamedag 
 
Toggenburger geiten kunnen in het stamboek worden opgenomen tijdens de afdelings/verenigingskeuringen waar 
stamboekinspectie wordt aangeboden. 
 
De rasgebonden inspecteurs, verbonden aan de Fokgroep, zullen in actie komen tijdens  
de Bokkenkeuringen op: 
21 juli             Lexmond         CW Bokkenkeuring 
10 augustus  Nieuwleusen  CW en NCW Bokkenkeuring 
11 augustus  Jubbega           CW en NCW Bokkenkeuring 
 
en tijdens de Geitenkeuringen op: 
11 augustus     Hoornaar  CW Kringkeuring voor de inzenders die aangesloten zijn bij 

de verenigingen VZOD Giessenlanden, DES Hagestein, SnV Lexmond en Lopik eo.  
en zij die voor de keuring worden uitgenodigd 

25 augustus  Jubbega  CW Geitenkeuring Noordelijke Bonden 
 
De financiële consequentie is dat bij de opname op een centrale plaats (zoals tijdens de keuringen die hierboven 
vermeld zijn) er geen financiële bijdrage gevraagd wordt van de geitenhouder en bij opname bij de geitenhouder 
thuis € 50,-- in rekening gebracht wordt. 
 
We realiseren ons dat er niet voor iedereen gelegenheid is om deze keuringen te bezoeken en  
de dieren door (rasgebonden) inspecteurs in het stamboek op te laten nemen of te herkeuren. 
 
Opnamedag: 
Het bestuur wil inventariseren of er belangstelling is voor “een opnamedag” in september 2018 
waarbij rond gereden wordt langs de geitenhouders die zich tijdig hebben aangemeld. 
 
Voorwaarden voor huiskeuringen: 

• Opnamen voor Toggenburger geiten en/of bokken. 

• Alleen wanneer er tijdens keuringen geen gelegenheid voor opnamen was. 

• Minder dan tien Toggenburger dieren per geitenhouder. 

• Kosten opname aan huis per stop/per geitenhouder is € 50,-- 
 

U kunt tot en met 15 augustus 2018 melden bij het secretariaat van Fokgroep Toggenburger  
t.a.v. dhr. A. Koekkoek per e-mail: akoekkoek@home.nl of u en zo ja hoeveel dieren u wilt aanbieden voor 
stamboekopname of herkeuring tijdens deze opnamedag. 
 
Vriendelijke groet, 
Namens het Bestuur Fokgroep Toggenburger. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Aanmelding voor ……………dieren tijdens de opnamedag in september 2018 van Fokgroep Toggenburger 
door geitenhouder: 
 
Naam………………………………………..   Adres…………………………………………………………. 
 
Postcode………………………………….    Woonplaats………………………………………………. 
 
en waarvoor € 50,-- per stop/per geitenhouder in rekening wordt gebracht en ter plaatse wordt afgerekend 
om dieren door rasgebonden inspecteurs in het stamboek op te laten nemen of herkeuren. 
 
Handtekening geitenhouder: 
 
 

mailto:akoekkoek@home.nl

