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Wijhe, 23 oktober 2017. 

Uitnodiging Ledenvergadering 
 
Geachte leden, 
 
We nodigen u uit om de ledenvergadering bij te wonen die gehouden zal worden op  
zaterdag 11 november 2017 in Zaal Zwanikken, Eperweg 63 te Oene.  
De vergadering begint om 10.00 uur, de zaal is geopend vanaf 09.30 uur. 
 
Agenda: 

1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen behandelen van de ledenvergadering van 26 november 2016, zie bijlage 
4. Financieel verslag  
5. Bestuursverkiezing: Het bestuur stelt voor om het bestuur uit te breiden met één 

bestuurslid. Het bestuur draagt John Hazendonk voor als kandidaat 
Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden voor aanvang van de vergadering bij de secretaris 

6. Voorstel bestuur: Nadere invulling rasgebonden inspectie, zie bijlage 
7. Supplement bokken- en bokmoeders 2018 
8. Evaluatie fokseizoen en keuringen 2017 
9. Bokmoeders, modelgeiten en modelbokken 2017 

Lunch 
10. Rol van de Fokgroep binnen de NOG, nu en in de toekomst 
11. Doorontwikkeling focus houden in de Toggenburgerfokkerij 
12. Activiteiten 2018 
13. Rondvraag 
14. Sluiting om 15.00 uur 

 
Met vriendelijke groet, 
A. Koekkoek 

Secretaris. 
 
Lunch  
Zoals gebruikelijk is er in de pauze weer gelegenheid om deel te nemen aan de lunch.  
De kosten hiervan zijn inclusief enkele consumpties € 15,--  
Graag vóór 5 november opgeven of u voornemens bent om de vergadering bij te wonen en of u gebruik wilt 
maken van de lunch. Dit kan bij R.Geerling. tel. 0571-291882 of via e-mail: geerl568@planet.nl 
 
Routebeschrijving: 
Zaal Zwanikken is vanuit het westen te bereiken via Nunspeet– Epe, daarna richting Oene, vanuit het noorden en 
vanuit het zuiden afrit 27 van de A50 (Epe), industrieterrein Kweekweg, daarna richting Oene. 
________________________________________________________________________________________ 
Supplement Bokken- en bokmoedersboek 
 
U kunt zich tijdens de vergadering of uiterlijk vóór 31 december schriftelijk opgeven voor het supplement  
bokken- en bokmoeders 2018. Wij verzoeken u daartoe gebruik te maken van deze antwoordstrook. 

De kosten zijn € 11,-- per supplement. Bij verzenden per post komt er € 4,-- per supplement extra bij.  
 
Aantal supplementen:_______Naam:__________________Adres:_________________________________ 
Plaats:______________________________________ 
 
Betaling contant op de ledenvergadering of op bankrekeningnummer: NL 89 RABO 037.71.12.143 
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Bijlage 1 
 
 
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 (verenigings)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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


