Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Fokgroep Toggenburger gehouden in
Zaal Zwanikken te Oene op 26 november 2016.
Aanwezig 34 leden.
Opening en welkom om 10.00 uur door voorzitter Doede de Jong.
Mededelingen:
Afwezig met kennisgeving:
Bert Balkema, Niko en Janny den Braber, Jan en Piet de Vries, Henk en Mariëlle Schenk, Jan en
Henny Maat en Jac. Krikken.
Inleiding:
De voorzitter blikt terug op het afgelopen jaar en deelt zijn gedachten over de toekomst.
In het afgelopen jaar hebben we een aantal activiteiten georganiseerd en andere evenementen
bezocht. 2016 staat ook in het teken van het 100 jarige bestaan van het NOG.
Tijdens de twee landelijke keuringen werd ook aandacht besteed aan het 100 jarige bestaan.
De CW keuring was door de organiserende stichting aangehaakt bij de commerciële sector en dit
resulteerde in een groot Geitenevent in Zwolle dat veel bezoekers trok en dat onze organisatie en
ook onze rassen positief op de kaart zette. Wie weet kunnen de hobby- en de commerciële
geitenhouderij elkaar verder versterken.
Tijdens onze studiedag in Oene hebben we een beeld gekregen van de zwarte Toggenburgers en er is
aansluitend tijdens de bijzondere ledenvergadering bij stemming besloten deze kleurslag binnen het
Toggenburger ras op te nemen. De bekrachtiging van dit besluit zal tijdens de ALV van de NOG in
2017 plaats vinden.
Naast de keuringen hebben we het Toggenburger ras laten zien op de Dag van het Schaap en Geit.
Dit evenement is ook een mooi podium om onze dieren in de etalage te zetten, er komen veel
bezoekers tijdens deze dag.
2016 stond bij het NOG in het teken van het 100 jarige bestaan. Naast de aandacht op de landelijke
keuringen om hier een extra feestelijk tintje aan te geven was er op 14 november een symposium
georganiseerd in Putten dat goed bezocht is door fokkers. Het feestelijke jaar wordt afgesloten door
het uitbrengen van een boekje over de NOG dat dit jaar wordt samengesteld en dat beschikbaar
komt op de ALV van de NOG in april 2017.
Binnen de NOG is men dit jaar ook bezig geweest om het voortbestaan van het NOG te
bewerkstelligen. De lijn die is ingezet is om meer zaken te delegeren of uitbesteden. Samenwerking
zoeken met anderen en gebruik maken van de digitale mogelijkheden blijven.
Een nieuw NOG bestuur staat ondertussen in de startblokken. Zoals het nu lijkt zal de aansturing van
de fokkerij aangelegenheden wat nu voor een groot deel door de scholingscommissie gebeurde weer
ingebed worden in het nieuw te vormen bestuur. Ook zullen de fokgroepen haar rol weer op moeten
pakken om leidend te zijn welke kant de leden op willen met het ras. Vanuit de fokgroepen wordt
een proactieve en sturende rol verwacht aangaande de fokkerij van het betreffende ras.
Ook tijdens het symposium kwam dit aan de orde. Een fokprogramma maken en de rol van inteelt
zijn zaken waar vanuit de fokgroepen een visie wordt verwacht. Als fokgroep kunnen we meer van
buiten naar binnen kijken en meer verbinding maken met de buitenwacht. Een hulpvraag stellen aan
de SZH voor bijvoorbeeld inteelt problematiek of op het gebied van communicatie kunnen hier
voorbeelden van zijn.
De stamboekopname door twee inspecteurs blijft ook in 2017 gehandhaafd.
Dit jaar hebben we de ledenvergadering twee weken verplaatst. Dit was bij hoge uitzondering.
Onze vaste dagen blijven voor de voorjaarsactiviteit/ studiedag de laatste zaterdag in mei en voor de
najaarsvergadering de tweede zaterdag in november.

Notulen vorige vergadering:
De notulen van de vorige ledenvergadering van 14 november 2015 zijn in orde bevonden,
de secretaris wordt bedankt.
Ingekomen stukken:
Voorstel van Johan Vonk om de eisen voor BMB aan te passen.
Uitnodiging van de SZH voor het bijwonen van een bijeenkomst op 26-11- 2016 voor de fokkerij
organisaties. Helaas valt deze datum samen met onze vergadering waardoor we niet
vertegenwoordigd zijn.
Mail van Mariëlle Schenk met een reactie op het bestuursvoorstel om de eisen van BMB aan te
passen met het verzoek deze mail in de vergadering te behandelen.
Deze mail van Mariëlle is voorgelezen in de vergadering ter voorbereiding op het later te behandelen
agenda punt betreffende het bestuursvoorstel.
Financieel verslag:
De penningmeester doet verslag. De inkomsten en uitgaven lopen in de pas met de begroting, ook
zijn er ten opzichte van andere jaren geen grote verschillen.
Uit de vergadering komt de vraag hoe we het geld in zetten voor communicatie en/ of promotie.
Gaan we nog een banner of foldermateriaal laten maken. Het bestuur vindt het belangrijk om dit af
te stemmen met het NOG en andere Fokgroepen. Het biedt kansen om hierin gezamenlijk op te
trekken. Ook uniformiteit draagt bij aan het effect van de middelen die ingezet worden.
De commissie toekomst NOG gaat ook met dit onderwerp aan de slag.
Bestuursverkiezing:
Doede de Jong is aftredend en herkiesbaar.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Doede is weer herkozen voor de volgende
bestuursperiode.
Bestuursvoorstel aanpassen bokmoeder B.
De aanleiding van het voorstel was het ingezonden voorstel van Johan Vonk om de eisen bij te
stellen. Na een kleine aanscherping in het voorstel om van ‘moeder en grootmoeder moeten
volbloed zijn’ aan te vullen dat ‘moeder en grootmoeder moeten stamboek zijn’, heeft geresulteerd
in het huidige voorstel.
De verwachting is dat vanaf januari 2017 het aantal dieren waar men bokken van kan aanhouden
voor de fokkerij met ongeveer 25 stuks zal toenemen. Dit zal naar verwachting de inteelt
problematiek positief beïnvloeden. Ook zal deze versoepeling van de eisen meer keuzevrijheid aan
de fokkers geven, zodat ze meer richting kunnen geven aan de fokkerij. Het voorstel wordt met een
overtuigende meerderheid aangenomen. En dit zal per 1 januari 2017 in gaan.
BMB is al een begrip, de eisen hiervoor stellen we als Fokgroep zelf. Op de ALV in april 2017 van de
NOG zullen we deze aanpassing laten bekrachtigen.
Stand van zaken zwarte Toggenburger:
Tijdens de ALV van de NOG in april 2017 zal het voorstel van de Fokgroep komen voor bekrachtiging
van het besluit van de Fokgroep om de zwarte Toggenburgers te erkennen en toe te laten tot het
stamboek van de Nederlandse Toggenburger.
Registratie van de dieren zal vanaf 1 januari 2017 plaats vinden.
Stamboekopname van de geiten is aanbevolen, stamboekopname van de bokken is verplicht.
( integratie is omschreven in het stuk opgesteld door Jan van Burgsteden en behandeld in de
bijzondere ledenvergadering in mei 2016).

Terugkoppeling activiteiten rondom genotypering Toggenburgers:
Afgelopen jaar is er weinig onderzoek gedaan en de exacte gegevens zijn er nog niet. In 2016 leeft
het dus niet erg bij de fokkers en ook is er op dit moment geen vraag vanuit de commerciële sector
naar fokmateriaal.
Het zou jammer zijn om registratie te stoppen, er is tot voor kort veel energie ingestoken en ook
andere partijen zijn zich aan het beraden over voortgangsinitiatieven.
Bestuursbesluit is om de dieren te blijven registreren voor leden die de dieren wel laten
onderzoeken. Het bestuur van de Fokgroep zal hier voorlopig geen extra energie in te stoppen.
Supplement Bokmoeder en Bokmoeders 2017.
Jan van Burgsteden zal het boekwerk weer samenstellen. Zijn voorstel is om alle aanwezige fokdieren
in het boek op te nemen. De vergadering juicht dit toe. Het fokboek bevat een schat aan informatie
en is zeer waardevol voor de fokkerij. De hoogtemaat wordt niet meer vermeld. De ontwikkeling van
dier zit immers geborgd in de puntenscore van de stamboekopname.
De aanvragen van bokmoeders en modeldieren wordt behandeld door Jan Lanting.
De certificaten voor modelbokken en modelgeiten worden uitgereikt.
De dieren zijn terug te vinden op onze site, zowel de gegevens als met een foto.
Voor een overzicht van deze dieren zie de bijlage.
Presentatie door Jan van Burgsteden over gebreken en bouwfouten.
Jan gaf aan de hand van foto materiaal een goede weergave waar we vooral op moeten letten in de
fokkerij. De presentatie geeft voor menig fokker input om keuzes te maken welke paringen zij toe
zullen passen of welke dieren je het beste uit kunt selecteren.
Jan is ook bezig om onze foklijnen die we vandaag de dag hebben in beeld te brengen. Vanuit de
vergadering is er belangstelling voor de gegevens.
Presentatie door Johan Vonk over zijn fokkerij.
Johan gaf een inspirerende presentatie van zijn fokkerij van de Toggenburgers.
Johan is bekend van zijn uniforme geitenstapel waarvan de geiten veelal de naam Suzanne dragen.
Hij maakt duidelijk keuzes in de fokkerij en weet wat voor ideale geit hij voor ogen heeft. Dat zijn
gevoel en keuzes in de fokkerij werken was goed te zien in de voortgang die hij heeft gemaakt in de
fokkerij. Een inspirerende maar ook leerzame presentatie van een enthousiaste fokker!
Focus Fokgroep in 2017.
Met behulp van een PowerPoint presentatie geeft het bestuur weer om voor de toekomst te gaan
werken naar een meer gestructureerde aanpak op diverse gebieden. Voorbeelden kunnen zijn
fokprogramma, focus in fokkerij, communicatie, inteelt enz. De werkwijze van de PDCA cirkel is eerst
plannen maken, dan het doen, vervolgens evalueren en dan mogelijk bijstellen om weer verder te
gaan. Dit is een werkwijze die het bestuur voor de komende jaren wil gaan toe passen.
De vergadering is het eens met deze werkwijze, het bestuur zal hier dan ook voor de komende
periode op diverse onderwerpen invulling aan geven.
Activiteiten Fokgroep.
De activiteiten van afgelopen jaar zijn tijdens de inleiding al besproken.
Voor 2017 zullen we voor de Toggenburgers het voortouw nemen in de discussie over de inteelt
problematiek.
Tijdens de voorjaarsactiviteit/ studiedag zullen we de inspecteurs er naar vragen wat zij vinden waar
we ons als fokkers het beste op kunnen focussen. We proberen dit weer te doen zoals op elke
voorjaarsactiviteit met de aanwezigheid van dieren.
Ook zal het bestuur het initiatief nemen om opname avonden te organiseren, waar men naar toe kan
om de dieren in het stamboek op te laten nemen of voor herkeuring aan te bieden door de

inspecteurs verbonden aan de Fokgroep. Doel is de uniformiteit in stamboekopnamen te vergroten.
De overige mogelijkheden voor opnamen op keuringen blijft bestaan. Dit is een extra dienst en we
gaan kijken of dit te organiseren valt en/of het dan in de behoefte voorziet.
Gedacht wordt aan 3 avonden cw en 3 avonden ncw, elk in noord, midden en zuiden van het land.
Rondvraag:
Peter Meurs is bereid een cursus kaas maken te organiseren.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de secretaris.
Sluiting:
We kunnen terugkijken op een goed bezochte ledenvergadering met veel agenda punten.
Na het positieve verloop van de vergadering en het gedeelde enthousiasme van fokkers geeft een
goede basis voor het verdere verloop van onze hobby in 2017.
Om 15.20 uur wenst de voorzitter iedereen wel thuis en sluit de vergadering.

2017 Wijhe,
Secretaris A. Koekkoek.

