
Landelijke Fokgroep Toggenburger Geiten 

 

We verkeren in onzekere tijden nu we ons midden in een lockdown bevinden. 

Wanneer zijn er weer versoepelingen van alle Covid-19 maatregelen mogelijk? 

Wanneer zijn we door vaccinaties allemaal voldoende beschermd dat er weer bijeenkomsten, zoals  

een studiedag, keuringen of vergaderingen op een verantwoorde manier georganiseerd kunnen worden?  

Het virus is nog niet uitgeblust, het gedraagt zich grillig en het is onvoldoende te controleren. 

 

De geplande Studiedag op zaterdag 29 mei 2021 kan om die reden evenals vorig jaar niet doorgaan. 

En er is nog teveel onduidelijkheid om over het organiseren van keuringen te speculeren. 
 

Stamboekopname 

Het bestuur van de Landelijke Fokgroep Toggenburger Geiten zal zich sterk maken dat er dit jaar  

mogelijkheden voor stamboekopnamen worden aangeboden, hetzij tijdens huiskeuringen, hetzij op  

een centrale plaats. 

Een en ander is afhankelijk van meerdere factoren, maar hangt ook vooral af van het animo van de 

Toggenburger geitenhouders om dit jaar gebruik te maken van het aanbod om stamboekopnamen te laten 

uitvoeren. 

 

Er is op het moment van dit schrijven nog onduidelijkheid over de kosten die door de NOG voor  

huiskeuringen in rekening zullen worden gebracht. 

 

Daarom willen we nu vrijblijvend inventariseren of er bij u belangstelling is voor deze stamboekopnamen. 

 

Geef aub. uiterlijk 3 april 2021 per mail aan de secretaris uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer,  

e-mailadres, aantal dieren onderverdeeld in geiten, boklammeren en bokken van 1 jaar of ouder door  

die u dit jaar graag wilt aanbieden voor stamboekopnamen. 

 

Wij zullen u binnenkort op de hoogte brengen over de volgende te nemen stappen. 
 

Vriendelijke groet, 

Bestuur Landelijke Fokgroep Toggenburger Geiten. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antwoordstrookje voor inventarisatie stamboekopname seizoen 2021 

 

Dit strookje uiterlijk 3 april uitsluitend per mail duidelijk ingevuld sturen  
naar secretaris A. Koekkoek: akoekkoek@home.nl 

Naam:       

Adres:     

Woonplaats:     

Telefoonnummer:     

E-mailadres:       
 

   

Toggenburger Geiten Boklammeren ≥ 1 jaar bokken 

Aantal dieren: 
      

 

Opmerkingen: 

 

 

Datum: 

Handtekening: 


