NTS

Nederlands Texels Schapenstamboek Afdeling Noord-Oost

Uitnodiging voor de Voorjaarsledenvergadering
Datum/tijd: dinsdag 11 februari om 20.00 uur
Plaats: De Wenning, Veldbrake 5, 7933 PW Pesse.
__________________________________________________________________________
Geacht lid,
Hierbij nodig ik u graag uit voor de Voorjaarsledenvergadering.
In het eerste deel van de vergadering staan bestuurlijke en fokkerij technische onderdelen
centraal. Belangrijk onderdeel in dit deel is het behandelen van de ingediende
afdelingsvoorstellen voor de Algemene Ledenvergadering van het NTS waarover in het
voorjaar (23 mei 2020) gestemd zal worden.
In deel 2 van de vergadering zal Dhr. Dirk Reijne, onder andere oud inspecteur voor het
gebied Noord Holland en Texel, zijn visie geven op het fokken van (zijn) schapen en
parallellen trekken met het fokken van runderen en paarden.
Het streven is een uur per agendadeel te besteden, waardoor we verwachten de vergadering
tegen 22.30 uur te kunnen sluiten.
Concept agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Opening
Vaststellen agenda
Mededelingen
Vanuit het Hoofdbestuur
a. Animo voor KI?
Vanuit de Foktechnische Commissie
Ingekomen en uitgegane stukken
Financiële zaken
a. Jaarrekening
b. kascommissie
c. begroting
Voorstellen voor de Algemene Ledenvergadering van het NTS
a. TSE verordening
b. Fokdoel 2025
c. Keurram uit systeem
d. Afstammingsbewijs volgens waaier-structuur

Pauze
9. Dhr. Dirk Reijne
10. Rondvraag
11. Sluiting

Met vriendelijke groet,
Olaf Uineken
Secretaris/penningmeester NTS, Afd. Noord-Oost
Uinekenolaf@Gmail.com
06 41467564

Notulen Najaarsvergadering NTS afdeling Noord-Oost
Datum: 18-11-2019
Plaats: De Wenning in Pesse
_________________________________________________________________________
1. Opening
Voorzitter Gorrit Kuipers opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het
bestuur stelt zich kort voor, te weten:
- Gorrit Kuipers, voorzitter
- Henri Blok, vicevoorzitter
- Olaf Uineken, secretaris/penningmeester
- Henk Schuldink, lid
- Lammert van der Molen, lid
- Riemer van der Molen, lid
- Bert Naber, lid
- Fons Pierik, lid.
- Janet Leeuwma, lid
Gorrit blikt terug op de ontstaansgeschiedenis van de nieuwe afdeling en spreekt zijn
vertrouwen uit in een gezamenlijke en sterke toekomst.
2.Vaststellen agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3. Mededelingen
De secretaris, Olaf Uineken, doet de volgende mededelingen:
• Afmeldingen: Rotgers, Bakker, De Jonge, Zandman, De Beer, Dam, Schutmaat,
Havinga
• Opzeggingen lidmaatschap in de loop van 2019: Jansen, Weggemans
• Nieuwe leden in de loop van 2019: Posthumes, Havinga, Schapenfokkerij Huls, Comb.
De Jonge, Schutmaat, Bakker, Steen.
4. Vanuit het Hoofdbestuur
Geen bijzonderheden.
5 Vanuit de Foktechnische Commissie
• Er zijn 2 rammen preferent verklaard, zie Het Schaap of de website voor een uitgebreid
verslag.
• Binnen de FTC is men bezig te evalueren waar men nu staat met betrekking tot het
fokdoel 2020. Op basis hiervan zal het fokdoel worden geüpdatet.
Aangegeven wordt dat in het bijzonder gekeken moet worden wat de Texelaar zo speciaal
maakt. Qua bevleesdheid wordt dit bijvoorbeeld bepaald door kruisvorming, fijnheid skelet,
breedte en ligging schouders. Een ander punt wat de Texelaar zo speciaal maakt is haar
allure. Wellicht dat een extra onderdeel kan worden opgenomen als onderdeel van het lineair
scoren voor bijvoorbeeld het orenspel. Gorrit neem deze punten mee in de evaluatie van het
fokdoel (actie Gorrit).
6. Ingekomen en uitgegane stukken
In het bijzonder wordt gemeld:
• Vragen van Victor de Jonge over fokwaarden en met name de fokwaarde voor
worpgrootte. Het bestuur zal proberen hem nog in 2019 te antwoorden. (actie Bestuur)
• Diverse reguliere stukken, zoals: nieuwsbrief oprichting, voorjaarsnieuwsbrief,
berichtenverkeer rondom premie/keurkeuring.
• Diverse stukken rondom met betrekking tot de oprichting.
• Op 9, 10 en 11 januari 2020 vindt de Dierenparade Noordshow plaats in Assen. Hier
worden zo’n 12000 man/vrouw publiek verwacht. Vanuit de organisatie is de vraag
gekomen om de Texelaar te promoten door middel van een promotiehok. Wie
geïnteresseerd is kan contact opnemen met Henk Lamberts.

7. Bestuurszaken
• Stand van zaken oprichting: Per 24 september 2019 zijn de statuten formeel
bekrachtigd door de notaris. De afdeling is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. Het verkrijgen van een RABO rekeningnummer is in een vergevorderd
stadium.
• Benoeming Kascommissie:
De volgende personen stellen zich beschikbaar:
o Bart Noordhuis
o Henk Hissink
• Draaiboek 2020: Olaf noemt hier de week van 10 februari voor de
voorjaarsvergadering om alvast te onthouden/noteren. Olaf zal de beheerder van de
NTS website, Romke Hoekstra, vragen om de datum ook reeds daar te publiceren
(actie Olaf).
8. Voorstellen voor de Algemene Ledenvergadering van het NTS
• Niet direct bedoeld als voorstel, maar wel om in te brengen in de FTC (actie Gorrit):
Graag de mogelijkheid onderzoeken of ook Keurrammen uit het systeem gehaald
kunnen worden.
• Alternatieve indeling van afstammelingsbewijs. Met het herrangschikken van de
bestaande blokken op pagina 2 (met minimale weglating van informatie) is het aloude
waaieroverzicht weer te creëren. Eventueel kan dit als maatwerk voor het NTS, of als
algemene aanpassing voor alle stamboeken onder het NSFO.
Nb. dit voorstel is besproken als onderdeel van de presentatie, maar voor de
duidelijkheid op deze plaats in het verslag weergegeven.
9. Bijzondere aandacht
Gorrit zet een 3-tal rammen en hun fokkers in het zonnetje vanwege hun bijzondere prestatie.
Voor de fokkers was er een bos bloemen. Het gaat om:
Premieram 1709-00780 van Zandman;
Keurram 586-11455 van Blok; en
A-ram 282-81396 van Van der Weij.
10. Fokdagen
• Tolbert: Bert Naber noemde de keuring op 7 september in Tolbert als een goede
fokdag met goede dieren (meer dan 400). Wel was het verloop van de keuring wat
rommelig door de verbouwing van de manege en het gelijktijdig georganiseerde
paardenconcours. De fokdagcommissie gaat in overleg met de Manege over een beter
verloop in de toekomst. Op 1 februari zal er sowieso de winterkeuring worden
georganiseerd. Het inschrijfgeld zal worden verhoogd van 3 naar 4 euro.
In de discussie wordt de commissie eveneens opties meegegeven voor locatie
Drachten en omgeving Hoogeveen/Beilen.
• Luttenberg: Het aantal dieren op 19 juli was gelijk aan het voorgaande jaar. Het verloop
van de keuring was vlotter door te jureren met 1 jurylid in de ring. De avondkeuring
was reeds rond 21.30 uur afgelopen. De kampioenen waren mooi verdeeld over de
deelnemers uit Overijssel en de andere provincies. Er werden beste dieren getoond,
hoewel de lammeren misschien nog ietwat jong of jeugdig aandeden. Nieuw element
was een lichtshow, zoals dat ook bij koeienkeuring plaatsvindt.
• Blijham: Het aantal deelnemende dieren op de keuring in Blijham op 20 juli was minder
dan in voorgaande jaren. Positief was dat er ook keuringsucces was voor nieuwe
leden. De keuringscommissie gaat op zoek naar een andere locatie.
De aanstaande rammenkeuring zal plaatsvinden op vrijdagavond 3 januari in
Harkstede.
Er wordt aangegeven dat het keuringenkatern bij Het Schaap wel erg beknopt is door alleen
de 1A’s te noemen en miniem te beschrijven. De stelling is dat hiermee de fokkers te kort
wordt gedaan. Het bestuur zal dit punt van kritiek kenbaar maken bij het HB, zodat dit verder
gespeeld kan worden naar Het Schaap (actie Gorrit).

11. Fokwaarden en meer: Dhr. Reinard Everts
Dhr. Everts gaat uitgebreid in op de toepassing van de diverse fokwaardes als hulpmiddel
voor de fokkerij. Bijvoorbeeld hoe deze te gebruiken bij het nastreven van het fokdoel 2020.
Ook laat hij zien welke vorderingen er reeds worden gemaakt richting dit doel en geeft hij
advies ook vooral op de 20-wekengroei te letten in de fokkerij en om gewichtgegevens vast te
leggen in NSFO-online. Tenslotte schets hij de mogelijkheden met genomics en de proef die
hiermee van start gaat.
In de nabespreking wordt ook de opzet van het afstammelingsbewijs aangekaart, zie verder
onder voorstellen voor ALV. Ook de verplichtingen van registratie rondom donorrammen wordt
besproken. Reinard geeft aan dat de fokkerijverordening dit afdwingt. Verder wordt de
ongewenstheid van de 21-dagenregeling nog eens genoemd. Aan Reinard wordt meegegeven
om in de discussies die hij hierover heeft in ieder geval te trachten de regeling eraf te krijgen
voor (fok)rammen.
12. Rondvraag
Arie den Blanken geeft aan zijn lidmaatschap per 31-dec te zullen beëindigen. Gorrit bedankt
Arie voor de vele jaren als actief fokker voor zijn inzet voor de vereniging.
Riemer van der Molen brengt het Polderlamproject onder de aandacht. Eens per maand
kunnen dieren voor de slacht worden geleverd (locatie Een). Er wordt uitbetaald naar het
levend gewicht.
13. Sluiting
Gorrit sluit de vergadering en wenst iedereen een wel thuis.

Bij meerdere agendapunten werden vragen gesteld over de procedure hoe wie wanneer iets
mag veranderen. Wel nu:
Veranderingen worden ingebracht als een voorstel bij het HB van het NTS. Wie kunnen een
voorstel doen? 1) Het HB zelf; 2) de FTC, 3) de leden getrapt via hun afdeling. Hiertoe wordt
het voorstel eerst binnen de afdeling besproken op de ledenvergadering. Met voldoende steun
zal het voorstel worden ingebracht bij het HB.
Vervolgens zal het HB de voorstellen voorzien van een preadvies. Om motiverende redenen
kan het HB soms geen voorstander zijn van een voorstel. De voorstellen en het preadvies
worden gepubliceerd in Het Schaap en op de website. In de Voorjaarsvergaderingen wordt in
de afdeling gestemd of zij voor of tegen het voorstel zullen gaan stemmen op de ALV van het
NTS in het voorjaar (mei/juni). Iedere afdeling heeft hiertoe een aantal stemrechten, dit
evenredig met de grootte van de afdeling qua ledental.
Het NTS is 1 van de aangesloten stamboeken bij het NSFO. Het NSFO voert uit wat de
stamboeken (gezamenlijk of via maatwerk) willen binnen de wettelijke kaders, zij bepaalt niet.
Wel is ze een belangrijk adviesorgaan voor het NTS. Veranderingen in de uitvoering van het
NSFO volgen het bovenstaande pad en worden vervolgens in gezamenlijkheid met de andere
stamboeken voorgelegd aan het NSFO in hun ledenvergadering. Het voorstel wordt
overgenomen of er kan eventueel maatwerk worden geleverd aan een specifiek stamboek
(waarschijnlijk op basis van meerkosten).

