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Uitnodiging Ledenvergadering
Geachte leden en belangstellenden,
We nodigen u van harte uit om de studiedag/informatiebijeenkomst bij te wonen die gehouden zal worden op
zaterdag 28 mei in manege Heeten, Schöpkesdijk 1, 8811 GH Heeten..
De studiedag begint om 10.00 uur, aankomst en ontvangst vanaf 09.30 uur.

Agenda: 28 mei 2022
1. Opening.
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Notulen behandelen van de algemene ledenvergadering van 9 november 2019, zie bijlage.
5. Bestuursverkiezing.
Er bestaat een vacature. Als bestuurskandidaat wordt voorgesteld dhr. Piet Greeve uit Veeningen.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 27 mei 2022 aanmelden bij het secretariaat.
6. Definitieve opname van bokken.
Bestuursvoorstel: Eis hoogtemaat van bokken aanpassen van minimum naar
gestreefd wordt naar kruishoogte van …… Zie uitleg.
7. Algemene informatie: Stamboekinspectie 2022, huiskeuringen, overleg NOG, activiteiten 2022.
8. Visie op het veiligstellen van een toekomst voor het Nederlandse Toggenburger ras.
9. Stamboekprogramma ZooEasy. Update over kansen en mogelijkheden.
10. Rondvraag
11. Lunch.
12. Tijdens het middagprogramma zal het type van de Toggenburger worden besproken aan de hand van
het true-type én met de aanwezige Toggenburger dieren.
13. Sluiting om ± 15.00 uur.

Met vriendelijke groet namens bestuur Fokgroep Toggenburger,
D. de Jong, voorzitter,
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 21 mei 2022 opgeven of u voornemens bent om de vergadering bij te wonen en/of u gebruik wilt maken
van de lunch. Aanmelden bij Andre Koekkoek. Tel. 06-23026350 of via e-mail: akoekkoek@home.nl

Toelichting agendapunt 6:

Huidige tekst in het Fokreglement:

Nederlandse Toggenburger geitenras
De voorlopig opgenomen Toggenburger bok moet voor Algemeen Voorkomen (AV)
70 punten of meer hebben behaald. De eerder gehanteerde minimum hoogtemaat
komt vanaf 01-01-2020 te vervallen, hoogtemaat komt tot uiting in de score voor
ontwikkeling in de bovenbalk van het keurrapport.
De hoogtemaat wordt wel gemeten en blijft geregistreerd.
5.1.2. Definitieve opname van bokken
Vanaf een leeftijd van twaalf maanden kunnen bokken worden aangeboden voor
definitieve opname in het stamboek.
Voor alle rassen geldt dat een afgekeurde bok wordt uitgesloten van stamboekfokkerij.
Nederlandse Toggenburger geitenras
De definitief opgenomen Toggenburger bok moet voor Algemeen Voorkomen (AV)
minimaal 75 punten of meer hebben behaald.
Daarnaast dient deze een kruishoogte te hebben van:
· minimaal 74 cm op een leeftijd van 12 maanden;
· minimaal 76 cm op een leeftijd vanaf 18 maanden;
· minimaal 78 cm van 2 jaar of ouder.

Voorstel: v.a. 28 mei 2022.

5.1.2. Definitieve opname van bokken
Vanaf een leeftijd van twaalf maanden kunnen bokken worden aangeboden voor
definitieve opname in het stamboek.
Voor alle rassen geldt dat een afgekeurde bok wordt uitgesloten van stamboekfokkerij.
Nederlandse Toggenburger geitenras
De definitief opgenomen Toggenburger bok moet voor Algemeen Voorkomen (AV)
minimaal 75 punten of meer hebben behaald.
De eerder gehanteerde minimum kruishoogte komt vanaf 28-05-2022 te vervallen en als
ondergrens wordt gestreefd wordt naar weergegeven, hoogtemaat komt tot uiting in de
score voor ontwikkeling in de bovenbalk van het keurrapport.
Gestreefd wordt naar een kruishoogte van:
· ≥ 74 cm op een leeftijd van 12 maanden;
· ≥ 76 cm op een leeftijd vanaf 18 maanden;
· ≥ 78 cm van 2 jaar of ouder.
www.toggenburger.nl

