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Wijhe, 22 oktober 2019. 

Uitnodiging Ledenvergadering 
 
Geachte leden, 
 
We nodigen u uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen die gehouden zal worden op  
zaterdag 9 november 2019 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 algemene ledenvergadering van 10 november 2018, zie bijlage. 
4. Financieel verslag.  
5. Bestuursverkiezing:  

Roel Geerling is aftredend en niet herkiesbaar.  
Het bestuur stelt voor om met de vier zittende bestuursleden  verder te gaan. 

6. Algemene informatie.  
Stamboekinspectie 2019,  overleg NOG,  ….... 

7. ZooEasy in gebruik. Presentatie door Harmjan Popken en Andre Koekkoek over hoe het programma van meer waarde 
kan zijn en ook extra plezier kan geven voor elke fokker en gebruiker.  

8. Stamboekfokkerij bestendig maken voor de toekomst. Reden om stamboekregels hierop aan te passen?  
 Zie toelichting. Open discussie onder leiding van Doede de Jong. 

9. Bokmoeders, modelgeiten en modelbokken 2019. 
10. Lunch. 
11. Ras gebonden inspecteurs aan het woord, fokseizoen en keuringen 2019 en wat zijn hun bevindingen.  
12. Fotomateriaal. Wat willen we in de fokkerij zien en wat niet? Input voor de rasspecialist om mee te nemen naar de 

bijeenkomst voor keurmeesters en inspecteurs. 
13. Fokker aan het woord. Roel Geerling. 
14. Activiteiten 2020. 
15. Rondvraag. 
16. 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. 0485-324345 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. 
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Toelichting bij agenda punt: 
 
5. Roel Geerling vervulde binnen het bestuur onder meer de rol van penningmeester.  
De financiële zaken voor de fokcommissie worden in de toekomst uitgevoerd door de penningmeester van de NOG 
( toevallig ook Roel). De functie van penningmeester binnen het bestuur van de fokgroep vervalt. 
 
8. Aanpassen stamboekregels: 
De leden van de NOG ( verenigingen) hebben zich vorig jaar uitgesproken het belangrijk te vinden deze erkenning te 
behouden. 
Zonder de regels aan te passen krijgen we geen verlenging van de EU erkenning. 
 
De Nederlands Toggenburger geit is aangesloten bij de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en is erkend als zeldzaam huisdier 
ras. Stichting Zeldzame Huisdierrassen ziet graag een maximale inzet van fokdieren.  
Door in sommige gevallen volbloed dieren uit te sluiten voor de fokkerij gaan wij in tegen de intentie van de Stichting. 
 
Binnen onze eigen organisatie kunnen we de inspecties van dieren niet volledig uitvoerbaar krijgen en ook hier helpt het om 
wat regels aan te passen. 
Bovengenoemde zaken kunnen opgelost worden door als maatstaf in de fokkerij volbloed x volbloed = volbloed  
te hanteren. Hierover wil het bestuur graag met de leden in gesprek om de vervolgkoers te bepalen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


