Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Fokgroep Toggenburger gehouden in Zaal Zwanikken te Oene op
zaterdag 9 november 2019.
Aanwezig: 28 personen.
Afwezig met kennisgeving:
Rieta Sterk, Jan Maat, Henny Maat, Haye de Wit, Peter van Meurs, Rieks Hollander, Chris Bos, Anne en Rick van Haar.
Opening.
De voorzitter van de Fokgroep, Doede de Jong, opent om 10.05 uur de vergadering en heet allen welkom.
In het openingswoord blikt Doede kort terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar de uitdagingen waar we de
komende tijd voor staan.
Dit jaar zijn er helaas enkele leden ons ontvallen; Piet de Vries, Jan Lanting, Klaas Ritzema en Ruurd Ponne.
Er wordt een moment stilte in acht genomen voor diegene die ons zijn ontvallen.
Mededelingen en ingekomen stukken.
-Jelte Verbree heeft ons in kennis gesteld te stoppen met de fokkerij van Toggenburgers.
Jelte was de laatste jaren het gezicht van de fokkerij van zwarte Toggenburgers.
De fokkerij van zwarte Toggenburger dieren komt mede hierdoor op een laag pitje te staan.
-Gosse van de Weg heeft ons gevraagd hoe we omgaan met de mogelijkheid van scrapie onderzoek bij geiten, wat er met
scrapie-genotypering wordt gedaan en of er uitslagen bekend zijn van andere Toggenburger bokken en geiten?

Notulen van de algemene ledenvergadering van 10 november 2018.
De notulen worden besproken en goedgekeurd.
Financieel verslag.
De penningmeester neemt de financiële stukken met ons door.
Uitgaven en inkomsten zijn in evenwicht, er zijn geen bijzonderheden.
De begroting ziet er ook evenwichtig uit. We verwachten geen buitengewone uitgaven.
Bestuursverkiezing.
Roel Geerling is aftredend en niet herkiesbaar. Vanaf het eerst uur is Roel betrokken bij de Fokgroep Toggenburger. Altijd
actief, de term “Still Going Strong” is zeker op Roel van toepassing.
Bij het geitenfokken heeft Roel een brede scope. Bij Roel kun je wel geit zijn!
We bedanken Roel voor zijn inzet gedurende 19 jaar als bestuurslid waarvan 18 jaar als penningmeester van de Fokgroep
en bieden hem een cadeau aan in de vorm van een geitenfiguur vervaardigd van roestvrij staal.
Het bestuur van de Fokgroep heeft voorgesteld om met één bestuurslid minder verder te gaan.
De financiële taak voor de Fokgroep wordt in de toekomst uitgevoerd door de penningmeester van de NOG.
De vergadering stemt in met dit bestuursvoorstel.
Algemene informatie.
Tijdens de ALV van de NOG in 2020 kunnen enkele besluiten van de Fokgroep worden bekrachtigd.
- Eis voor minimum hoogtemaat voor jonge bokjes bij voorlopige stamboekopname wordt geschrapt, we blijven de
hoogtemaat wel meten en registreren. In de score voor ontwikkeling in de bovenbalk van het keurrapport wordt de
hoogtemaat verwerkt.
- Aanpassen en verduidelijken van de stamboekregels; alleen stamboekdieren kunnen Modelgeit of -bok worden en het
Toggenburger ras kent geen predicaat Topgeit.
We zullen het fokreglement hiervoor aanpassen.
Er wordt vanuit de vergadering gevraagd of de predicaten bokmoeder B en certificaten voor de Modeldieren door het
bestuur aangewezen kunnen worden.
De verantwoordelijkheid blijft bij de fokker of eigenaar.
Wel zullen wij eigenaren herinneren of helpen met de aanvraag vóór 1 oktober.
De Studiedag 2019 werd in mei bij de fam. van Honk in Bruchem gehouden. We kunnen terugkijken op een geslaagde
Studiedag met een gastvrij ontvangst en met prachtige dieren.

De vertegenwoordigers van de Fokgroepbesturen zijn in oktober in overleg geweest met het NOG bestuur.
De presentatie die hier door de Fokgroep Toggenburger werd getoond wordt nu ook getoond.
Bijzondere aandacht in dit overleg was de zorg voor het niet rond kunnen krijgen van de stamboek inspectie en de
uniformiteit van de inspectie. Als Fokgroep willen we onze rasspecialist de ruimte geven om onze focus in de fokkerij
over te laten brengen door de huidige contactmomenten te benutten. Dit zijn het overleg met het NOG,
de keurmeesters- en inspecteurs dag en onze Studiedag. We zijn tijdens het overleg 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.
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.
Paraplubestand.
Het paraplubestand brengt dieren in kaart die behoren tot een zeldzaam ras. Bij een uitbraak van een besmettelijke
dierziekte kan voor deze dieren een uitzondering worden gemaakt. Daarnaast zal het paraplubestand leidend worden
bij eventuele dierpremies en voor de fosfaatregelgeving.
Het ministerie van LNV heeft de SZH aangewezen als beheerder van het paraplubestand. Als veehouder kun je niet zelf
in het I&R-systeem je dieren vlaggen, hiervoor moet je je aanmelden bij de SZH en de SZH machtigen.
Gebruiksaanwijzing om dieren te vlaggen in het paraplubestand staat op websites van SZH en Fokgroep Toggenburger
geiten.
Stamboekinspectie 2019/2020.
Stamboek inspectie 2020. Voorstel rasgebonden inspectie op 2 geitenkeuringen en 2 bokkenkeuringen.
De Bokkenkeuring in Lexmond staat gepland op 18 juli 2020.
Genenbank.
Bericht CGB van 9 mei 2019:
Flinke uitbreiding genenbankcollecties Nederlandse geitenrassen
Het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) van Wageningen UR heeft het afgelopen jaar de
genenbankcollecties voor de Nederlandse Bonte geit, Witte geit en Toggenburger uitgebreid. De collecties bestaan
nu uit 841 doses sperma van 20 Bonte bokken, 1.061 doses sperma van 22 Witte bokken en 334 doses sperma van
15 Toggenburger bokken. De genenbankcollectie van de Nederlandse Landgeit, het vierde zeldzame Nederlandse
geitenras, bestaat uit 4.734 doses sperma van 36 bokken. Het sperma wordt opgeslagen in vloeibare stikstof als
“verzekering” voor de lange termijn en ter ondersteuning van de fokkerij.
Bericht van GD.
“Scrapie-genotypering: Op zeer korte termijn is het mogelijk om naast het koppenonderzoek ook bloedonderzoek te
laten doen voor scrapie. De regelgeving gaat binnenkort veranderen en accepteert dan bepaalde genotypen als zijnde
scrapieresistent. We verwachten deze test eind dit jaar operationeel te hebben.
Op dit moment zijn we bezig met het inregelen van scrapie lab uitslagen in het systeem van GD.
Het is de bedoeling dat er inderdaad een diergebonden administratie wordt bijgehouden, vergelijkbaar met de schapen.
Echter zit de registratie bij geiten iets anders in elkaar dan bij de schapen. Hoe het precies wordt weergegeven en
wanneer dit op zijn vroegst mogelijk is kan ik u helaas nog niet zeggen. Zodra dit duidelijk is zal daarover naar buiten
worden gecommuniceerd.”
Als Fokgroep blijven we deze ontwikkeling volgen.
ZooEasy in gebruik;
Harmjan Popken en Andre Koekkoek laten een aantal functies zien die je in dit programma kunt gebruiken.
Het programma beidt vele mogelijkheden. Alle in het stamboek aanwezige dieren zijn op te zoeken met het programma.
De gegevens van elk dier zijn in te zien. Ook kunnen er proefdekkingen ingevoerd worden om verwantschap en inteelt in
beeld te brengen. Het stamboekprogramma is voor velen nog nieuw en het vergt nog wat aanleren van vaardigheden.
Er is een handleiding te vinden op de website van ZooEasy.nl
Theo van der Meer en Andre Koekkoek zijn te benaderen voor vragen.
Door dit programma hebben we een beter inzicht in de verwantschap binnen onze populatie. Het blijkt dat de
verwantschap wel erg groot is. Het bestuur gaat kijken of we hier nog wat richting aan kunnen geven.
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Stamboekfokkerij bestendig maken voor de toekomst. Discussie onder leiding van Doede de Jong;
Aan de hand van een analyse van wat de sterke of zwakke punten zijn in onze organisatie en de kansen en bedreigingen
werd gediscussieerd. Aanleiding voor deze discussie is dat een verlenging van het EU-erkenning van ons stamboek
waarschijnlijk niet verleend wordt omdat wij in beginsel stamboek dieren uitsluiten voor de fokkerij. Volgens de EU regels
moet fokken van een JVR dier X een JVR dier mogelijk zijn. Dit is ook een uitgangspunt in de erkenning voor het predicaat
zeldzaam huisdier ras.
Aan het einde van de discussie is de conclusie dat we in de toekomst open moeten staan voor ontwikkelingen en de
erkenning niet zomaar op moeten geven. Er is nog geen beslissing genomen om de regels te veranderen. De meerderheid
van de aanwezigen wil dat het bestuur het verder uitwerkt en er later op terugkomt.
Bokmoeders, modelgeiten en modelbokken 2019;
Nieuwe Bokmoeders B per 1 oktober 2019:
•Bregje 21 van de Enkhoeve NL100040855231 Geb: 13-03-2016
•Eliza 15 van de Liedehof
NL100162017746 Geb: 15-03-2015
•Fleur A2 van de Gouwakker NL100038449185 Geb: 03-03-2016
•Lola 8 Jdj
NL100171401208 Geb: 18-02-2015
•Kina 26
NL100105975526 Geb: 05-03-2017
•Sarie206
NL100112303099 Geb: 12-04-2016
•Sarie207
NL100112003098 Geb: 12-04-2016
•Sjoukje 5
NL100136936460 Geb: 03-02-2018
•Suzanne 76
NL100165594644 Geb: 21-03-2017
•Sweelhoeve Eline 15
NL100085878073 Geb: 21-02-2017

H. van ‘t Hoenderdaal-Wink
J. van Waard, Haarlem
N. van Honk, Bruchem
J. de Jong, Achlum
D. Brinksma, Kimswerd
Comb. Dijkgraaf, Epe
Fam. Hazendonk, Hagestein
H. Tuitert, Holten
J.C. Vonk, Meerkerk
Gebr. Popken, Zweeloo

Er zijn 4 modelgeiten bijgekomen in 2019;
•De Sweach Feikje1
NL100040523422 16-04-2012 De Sweach Geiten, Kollumerzwaag
•Fleur A2 van de Gouwakker
NL100038449185 03-03-2016 N. van Honk, Bruchem
•Frieda 2 A2 van de Gouwakker
NL100038449192 08-03-2016 Fam. den Braber, Leerdam
•Suzanne 43
NL100026868936 31-01-2015 J.C. Vonk, Meerkerk
De fokkers of eigenaren worden gefeliciteerd en krijgen een certificaat uitgereikt.
Rasgebonden inspecteurs aan het woord over het fokseizoen, de keuringen en wat hun bevindingen zijn.
Theo van Herwerden: Rasgebonden inspecteur zijn schept soms verwachtingen. Stamboekinspectie verrichten met een
niet-rasgebonden inspecteur zorgt dat bij verschil van inzicht de mening van de rasgebonden inspecteur de doorslag
geeft. Deze heeft de rol van net iets meer specialist te zijn als het over Toggenburgers gaat. Theo van Herwerden is van
mening dat de fokgroep dit van de rasgebonden inspecteurs mag verwachten.
Renske Ponne: Het is opgevallen dat ze veel bokken hebben gezien met een goed type. Bij de lager geplaatste dieren
zagen ze minder grofheid van bot. Bij de lammeren zagen de inspecteurs juist weer meer grofheid terug komen.
PowerPoint presentatie met fotomateriaal over wat we in de fokkerij willen zien en wat niet.
Het beschikbare fotomateriaal wordt getoond en doorgenomen.
Bij het verlenen van het certificaat Modeldier moeten rekening gehouden worden dat de dieren de gewenste kopvorm
vertonen. De uiers zijn bij de Toggenburger geiten over het algemeen sterk; brede uiers en een goede hoogte van het
achteruier. We moeten er aandacht aan schenken om het verlies aan vooruier te voorkomen.
Bruine aanslag in het witte haarkleed is een schoonheidsfout en dit kent gradaties.
Door de aanwezigen wordt er geen discussie gevoerd over het getoonde fotomateriaal.
De rasspecialist neemt wat we in de fokkerij willen zien en wat niet mee naar de keurmeesters- en inspecteursdag.
Fokker aan het woord: Roel Geerling.
Roel Geerling vertelde over zijn geitenfokkerij vanaf het begin ( 44 jaar geleden) tot aan heden.
Een verhaal waar velen van hebben genoten.
Hij vertelde over momenten van teleurstellingen zoals de ingrijpende gebeurtenissen tijden het uitbreken van MKZ in
Nederland. Roel heeft veel moeite moeten doen om de geiten naar de CW status te krijgen.
Hij vertelde over vele mooie momenten die Roel samen met zijn gezin heeft meegemaakt. Mooie momenten als het
samen keuzes bepalen in de fokkerij, het verzorgen van dieren, het gaan naar keuringen.
De geiten van Roel hebben allemaal de naam Bella met een toevoeging. Als je nu de naam Bella* selecteert via ZooEasy
zal je een lange lijst van Bella’s tegenkomen. Roel heeft nogal wat bijgedragen tot het houden en fokken binnen het
Toggenburger stamboek.
Roel zijn dieren staan bekend als dieren van goede kwaliteit, melkrijke dieren die wat later rijp zijn.
Bovenal vindt Roel het belangrijk van de geiten te genieten, dit doet hij nog elke dag!
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Activiteiten 2020.
Promotie: John Hazendonk geeft een weergave van activiteiten in 2019.
We hebben dieren gepresenteerd en promotie gemaakt voor de Fokgroep op de Farm & Country Fair in Aalten en
tijdens de Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar.
Ook in 2020 willen we deze evenementen weer aandoen. John vraagt hiervoor inzet van andere fokkers om de
informatiestand te bemensen. Leden die dit graag willen kunnen zich aanmelden bij John Hazendonk.
In 2020 wordt er ook weer de Dag van het Schaap georganiseerd. Hier zijn we weer voornemens om een presentatie
te geven.
Studiedag 2020.
De voorkeur gaat uit naar een dag bij een fokker thuis en om gezamenlijk met het aanwezige fokmateriaal van
gedachten te wisselen. Er heeft zich nog niemand gemeld waar dit zou kunnen.
Meldt zich de komende twee weken niemand aan dan zet het bestuur zich in om de studiedag onderdeel te laten
zijn binnen het programma van de Dag van het Schaap.
Rondvraag
Janny den Braber: Kan er op de Dag van het Schaap in plaats van een presentatie een keuring georganiseerd worden?
Uit een peiling bij de aanwezige leden blijkt dat hier te weinig draagvlak voor is.
Jan Sieroversche: Zou er wat meer duidelijkheid kunnen komen waar wel of geen dieren opgenomen worden?
De Fokgroep organiseert stamboekopnamen door rasgebonden inspecteurs tijdens twee bokkenkeuringen (in Lexmond
en Jubbega) en twee geitenkeuringen.
Alle inspecteurs mogen tijdens geitenkeuringen waar inspectie wordt aangeboden Toggenburger geiten in het
stamboek opnemen.
Deze locaties en data worden gecommuniceerd op de website. Meer duidelijkheid kan er niet worden gegeven.
Sluiting 14:50 uur.
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