
 
Zaterdag 9 november 2019 werd weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Fokgroep Toggenburger gehouden in  
Zaal Zwanikken te Oene. 
 
Totaal 28 personen waren aanwezig toen Doede de Jong om 10.00 uur de aanwezigen welkom kon heten. In zijn openingswoord 
memoreerde hij dat enkele leden dit jaar zijn overleden en we namen een moment stilte in acht om hen te herdenken. 
 
Na het behandelen van de notulen en het financieel verslag volgde het agendapunt bestuursverkiezing.  
Roel Geerling, sinds 19 jaar bestuurslid van de Fokgroep waarvan 18 jaar de penningmeester, heeft te kennen gegeven zich niet  
herkiesbaar te stellen. Van hem is afscheid genomen en het bestuur stelde voor om met de vier zittende bestuursleden verder te gaan.  
De penningmeesterstaken zullen worden overgenomen door de penningmeester van de NOG, in dit geval Roel Geerling. 
 
Enkele algemene mededelingen volgden waaronder het besluit om de hoogtemaat van de jonge bokken wel te blijven meten en  
registreren, maar dat de eis voor een minimum hoogtemaat bij de voorlopige opname vervalt. Deze komt tot uiting in de score  
voor de ontwikkeling op de bovenbalk bij de voorlopige stamboekopname. 
En alleen stamboekdieren kunnen Modelgeit of -bok worden en het Toggenburger ras kent geen predicaat Topgeit.  
We zullen het fokreglement hiervoor aanpassen. 
 
We kunnen terugkijken op een prima georganiseerde Studiedag bij familie van Honk in Bruchem met een goede opkomst,  
prachtig ruime locatie, schitterende dieren en een gastvrij ontvangst. 
 
Tijdens het overleg met de Fokcommissies en het bestuur van de NOG zijn op 12 oktober 2019 de vertegenwoordigers van de  
Fokgroep geïnformeerd dat de EU-erkenning voor o.a. het Toggenburgerstamboek naar alle waarschijnlijkheid niet wordt verlengd  
omdat we in beginsel stamboek dieren uitsluiten voor de fokkerij. Deze beslissing is ook in strijd met de regels van de Stichting  
Zeldzame Huisdierrassen, waarbij wij zijn aangesloten. Hierover is tijdens de ledenvergadering uitgebreid gesproken, en er zal  
binnen het bestuur nog verder worden gesproken voordat er definitieve beslissingen worden genomen. 
 
Er wordt gesproken over het paraplubestand waarbij al meerdere fokkers hun dieren hebben aangemeld, over het  
Stamboekopnamen in 2020, waarvoor twee bokkenkeuringen en twee geitenkeuringen zijn aangewezen waar rasgebonden 
inspecteurs stamboekopnamen zullen verrichten. 
In de Genenbank zijn van 15 Toggenburger bokken sperma opgeslagen. 
 
Over het scrapieonderzoek hebben we van GD bericht ontvangen dat op zeer korte termijn het mogelijk is om naast het  
koppenonderzoek ook bloedonderzoek te laten doen voor scrapie.  
De regelgeving gaat binnenkort veranderen en accepteert dan bepaalde genotypen als zijnde scrapieresistent. Ze verwachten  
deze test eind 2019 operationeel te hebben.  
 
Nu het nieuwe stamboekprogramma sinds dit voorjaar in gebruik is hebben al meerdere fokkers en belangstellende leden van  
de NOG een account aangevraagd en kunnen zij inzage krijgen in alle stamboekgegevens. Harmjan Popken en Andre Koekkoek  
hebben de aanwezigen uitleg gegeven over de functies binnen het stamboekprogramma. Er is ontzettend veel te bekijken mits  
men er voldoende tijd aan wil besteden om handigheid op te doen. 
 
Er zijn per 1 oktober 2019 10 nieuwe Bokmoeders B bijgekomen en 4 Modelgeiten. 
Aan de eigenaren van de modelgeiten werden certificaten uitgereikt. 
 
De aanwezige rasgebonden inspecteurs kregen gelegenheid te vertellen hoe of zij de keuringen hebben ervaren, waarna er 
een PowerPointpresentatie volgde met foto’s wat wij in de fokkerij vooral willen zien en wat niet. 
 
Roel Geerling, al jarenlang Toggenburger fokker, vertelde ons over het verloop van zijn stamboekfokkerij waarbij zijn dieren  
de naam Bella’s met een toevoeging dragen.  
Grote teleurstellingen, zoals de ruiming in 2001 vanwege de MKZ uitbraak in de buurt, en vreugdevolle momenten wisselden elkaar af.  
Een groot liefhebber was aan het woord. 
 
Evenals in 2019 wordt er in 2020 tijdens de Farm& Countryfair in Aalten en tijdens de Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar  
promotie voor het ras gemaakt.  
In 2020 wordt er weer een Dag van het Schaap in Ermelo gehouden, ook hier zullen we met Toggenburger dieren en een  
promotiestand aanwezig zijn. 
De studiedag hopen we 30 mei 2020 te houden op een locatie in de noorden van het land, waarvoor we nog geen locatie op het oog hebben. 
 
Om 14.45 kon de voorzitter de vergadering sluiten, de aanwezigen bedanken voor hun aanwezigheid en was er nog gelegenheid  
voor een drankje voordat de thuisreis werd aanvaard. 
 
November 2019. 


