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Nieuwsbrief
Afdeling Noord-Oost
Voorwoord van de voorzitter
Gezondheid gaat boven alles. Na de laatste voorjaarsvergadering in februari 2020, hadden we nog niet
door wat er dit jaar op ons af zou komen. Covid-19 heeft het afgelopen jaar een aanzienlijke invloed
gehad op onze bewegingsvrijheid en de vrijheid om een evenement te organiseren. De algemene
ledenvergadering werd overgeslagen; fokdagen kwamen te vervallen en alle bestuurlijke werkzaamheden
vinden online plaats om zo ieders veiligheid te waarborgen en te voldoen aan de, door de Rijksoverheid
gestelde, regels. Gelukkig zijn er afgelopen jaar toch nog enkele kleinere activiteiten georganiseerd. Het
is lovenswaardig wat de mensen achter de schermen in werking hebben gezet. Je merkt dat er behoefte is
om elkaar te treffen. Dit geeft saamhorigheid en verbindt de fokkers. Want laten wij wel wezen, je wilt zo
nu en dan gewoon eens met collega Texelaarfokkers informatie uitwisselen.
Ondanks de barrières die Covid-19 heeft opgeworpen, is er naar mijn inschatting dit jaar goed handel
gedaan zowel binnen de grenzen van Nederland maar ook over de grens.
Bestuurlijk gaat gewoon alles door, op 25 november 2020 vergaderde het bestuur van de afdeling
Noordoost en begin december 2020 komt het HB-Bestuur weer bij elkaar om enkele zaken verder af te
stemmen voor de aankomende maanden. De foktechnische commissie gaat achter de schermen bezig met
een voorstel om keurrammen aan te kunnen wijzen vanuit het registratiesysteem.
Het is de bedoeling dat er komend jaar een ledenvergadering zal plaatsvinden. Voor de afdeling
Noordoost is het streven dat dit in februari 2021 wordt georganiseerd. De Algemene Ledenvergadering
staat gepland in mei 2021. Met dien verstande dat het wel mogelijk moet zijn i.v.m. Covid-19.
Het jaar 2020 is een jaar waar we met zijn allen gezond en wel doorheen moeten komen, want gezondheid
staat boven alles. De stamboek zaken, zoals inspecties, zullen zoveel mogelijk door blijven gaan in goed
overleg met de fokkers. Als er bijzonderheden zijn vanuit uw kant als fokker/lid, schroomt u niet en neem
contact met ons op, zodat wij als bestuur goed kunnen anticiperen op wat er onder de fokkers leeft.
In het bijzonder heten wij, als bestuur, de nieuwe leden van NTS afdeling Noordoost van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Gorrit Haintje Kuipers
Witmarsum

Ledenvergaderingen
In de nieuwsbrief van het Hoofdbestuur bent u reeds geïnformeerd dat de voorstellen waarover we eerder
hebben gestemd in onze voorjaarsledevergadering in februari 2020, worden aangehouden tot de eerst
volgende Algemene Ledenvergadering.
Heeft u nieuwe voorstellen, dien deze in bij het secretariaat van de afdeling, dan bespreken we die alvast
in een volgende bestuursvergadering. Wellicht kunnen we al initiatieven initiëren, dit hoeft niet altijd te
wachten op een Algemene Ledenvergadering.
Kascontroles
Ondanks dat het doorgaan van de voorjaarsledenvergadering nog erg onzeker is, zullen de kascontroles
van de afdeling Noord-Oost en de gekoppelde administraties van de Fokdagcommissie van de fokdag in
Tolbert en in Luttenberg gewoon plaatsvinden.
Ideeën voor activiteiten
Behalve de verbinding met elkaar, missen we ook de competitie. Een mooi initiatief was de digitale
keuring georganiseerd door het TSNH die zeker voor herhaling vatbaar is.
Binnen de Fokdagcomissie wordt nagedacht over het opzetten van een videokeuring. Het idee is om de te
showen dieren wel te laten voorkomen, maar het publiek de show via het internet te laten volgen. De
haalbaarheid van dit initiatief hangt sterk af van de medewerking van gemeentes die goedkeuring moeten
geven aan evenementen binnen hun gebied.
Heeft u ook nog ideeën? Geef ze door aan het secretariaat.
Nieuwe leden
De voorzitter heette ze al van harte welkom, onze nieuwe leden aangemeld in 2020, maar dit zijn ze:
• Mts Talen, Staphorst
• Mts de Wetering, ‘s Heerenbroek
• Van der Let, Winsum
• Duitman, Mastenbroek
• Roerink, Beerzerveld
• Draaijer, Itens
We maken natuurlijk graag kennis met hen op een van de komende evenementen, maar laat het hier niet
van af hangen en schroom niet ook eens contact op te nemen om te kijken en te horen wat zij te bieden
hebben.
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