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Mededelingen

 De NOG heeft met het bestuur van de ANBG oriënterend gesproken over 
samenwerking. De ANBG is aan zet en polste op 21 april haar leden over 
aansluiting als een vereniging binnen de NOG. Vooralsnog gaan ze zelfstandig 
verder met een (deels) nieuw bestuur.

 Nationaal Event werderom in 2018 i.s.m. LTO & vakblad, 2017 niet (?)

 Afmeldingen:

 Engel Kupers

 Fam. de Boer

 Albert Kraaij

 Henk Bierhof

 Piet van Haperen

 Henk Domine

 Gebr. Popken

 Marijke Hoekstra



Twee aanmeldingen voor

opleiding tot keurmeester

 Engel Kupers

 Erik Roelofsen



Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen ALV 2016

4. Financiën

a. Verslag kascontrole

b. Financieel jaarverslag 2016

c. Begroting 2017

5. Bestuurlijk verslag

a. NOG

b. Commissies en aanverwanten

a. Fokcies

b. Scholingscie

c. ICT cie

d. Platform KSG

6. Terugblik op jubileumjaar NOG 100 jaar

7. Nieuws platform / nieuws geitenhouderij

8. Pauze

9. Bestuursverkiezing

10. Vooruitblik 2017 en verder

11. Rondvraag en sluiting



Notulen Algemene Ledenvergadering 2016
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 Aftredend is Frans Stolk

 Zitten blijft Jan Hagen

Verslag kascontrolecommissie

Is de kascontrole commissie van mening dat de financiële 
administratie en het Financieel Jaarverslag de financiële 
transacties in 2016 en de financiële positie per 31-12-2016 
nauwkeurig beschrijven?

Kan daarmee de leden van de NOG voorgesteld worden om 
penningmeester Janny den Braber voor het verenigingsjaar 
2016 décharge te verlenen?

Kiezen nieuw lid kascontrolecommissie



Winst en verliesrekening over 2016



Balans per 31 december 2016
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Kort bestuurlijk verslag



NOG



Commissie toekomst NOG

➢ De commissie is ontstaan in 2013

➢ Het idee was om een aantal zaken die door omstandigheden bleven liggen op te 

pakken.

➢ Bas Bierhof en Andre Koekkoek hebben aangegeven hier wel een paar jaar de 

voortrekkers van te willen zijn, nu het bestuur weer voltallig lijkt te worden zaken 

weer binnen bestuur brengen

29-4-2017Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij  16

 Enkele gerealiseerde hoogtepunten:

 Faceboek pagina openen

 Loket gedeelte toegevoegd geiten.org

 Fokkerij meer laten leven maken door ontsluiten van gegevens stamboekregistratie

 Afstammingsgegevens zijn beschikbaar via internet en app

 Zwarte Toggenburgers, gelukt om dit te herenigingen bij Fokcommissie Toggenburgers

 Informatiemap/ folder in samenwerking met Michelle Besseling



Scholingscommissie 2016

 Bijeenkomsten

 Keurmeesters en inspecteurs 2x

 Opname 2 inspecteurs tweede jaar uitgevoerd

 Inventarisatie toekomst-ideeën inspecteurs en keurmeesters m.b.t. leeftijd 
en focus

 Fokcommissies 1x

 Opname 2 inspecteurs goed geëvalueerd, herkeuring op beroep afgeschaft

 Uitvoering

 Piet van Haperen eerste jaar landelijk coördinator voor verdeling 
stamboekinspecteurs

 Herman Hoekstra eerste jaar coördinerend stamboekinspecteur

 Lijn van ontwikkelen

 Verantwoordelijkheid voor foktechnische zaken, scholing en 
examinering terug in het nieuwe NOG-bestuur door aanstellen 
foktechnisch verantwoordelijk bestuurslid

 Doorontwikkelen met de ingezette lijn meer initiatief / zeggenschap 
neer te leggen bij de fokcommissies (dus de fokkers)

 Leden scholingscommissie op vraag bestuurslid foktechnische zaken 
puur ondersteunende rol



Te bekrachtigen besluiten en nieuwe bestuursleden

 Scholingscommissie:

 Met inspecteurs en keurmeesters vastgesteld dat de meerwaarde van primering 

niet opweegt tegen de nadelen. 

 Te bekrachtigen besluit: op keuringen wordt alleen op volgorde gezet, er worden 

geen premies meer toegekend (wel eervolle vermelding bij uitsluitingsfouten, 

waarbij de naam verandert in “vermelding”)



Fokcommissie Wit



FOKCOMMISSIE WIT

ALGEMENE LEDENVERGADERING NOG

29 april 2017



FOKCOMMISSIE WIT

GERARD BOS

†



FOKCOMMISSIE WIT

SAMENSTELLING FOKCOMMISSIE / VERDELING FUNCTIES

• Voorzitter - Sietse van der Wal
Bekrachtiging op de ALV van de NOG

• Secretaris - Bas Bierhof

• Penningmeester - Henk Bierhof

• Commissielid - Jan de With

• Commissielid - Wim van Rheen

Freelance schrijver GH - Jeroen de Vries

Webmaster - Teunie de With



FOKCOMMISSIE WIT

12de FOKKERSDAG

14 mei 2016

Locatie: Familie Vriends in Deurne

Pieter Schoenmakers hield 

een presentatie over de relatie 

melkgift en exterieur.



FOKCOMMISSIE WIT

DAG VAN HET SCHAAP

Zaterdag 11 juni 2016

Nationaal Hippisch Centrum Ermelo

Raspresentatie: Witte geiten



FOKCOMMISSIE WIT

KAMPIOENEN 

2016 

In oktober evaluatie 

van keurings- en 

opnameseizoen met de 

scholingscommissie 



FOKCOMMISSIE WIT

COMMUNICATIE

Website + webalbum
Flyer

Folder

• Artikelen in ‘Geitenhouderij’

• Laatste nieuws in NOG-nieuwsbrief



FOKCOMMISSIE WIT

VOORUIER

De commissie wil de komende jaren de vooruier

meer onder de aandacht brengen en na enkele 

jaren evalueren.

• Vooruieraanhechting in het fokboek vermelden

• Artikel in vakblad Geitenhouderij

• Onderwerp op de fokkersdag

• Scholing aan keurmeesters en inspecteurs



FOKCOMMISSIE WIT

FOKKERSBIJEENKOMST 2017

Meningen gepolst over:

• Rasgebonden inspecteurs en keuringen 

met inspectie aanwijzen, opnamedagen of 

niet veranderen?

• Wel of niet afschaffen 1ste en 2de premies.

Goffe de Boer hield een presentatie over 

Witte geiten en bokken uit Engeland.



FOKCOMMISSIE WIT

FOKKERSDAG 2017

13 mei 2017

Locatie: Familie Hoekstra in Welsrijp

Op het programma staan onder andere:

• de geschiedenis van hun 

geitenfokkerij 

• een rondleiding op het bedrijf

• een praktische middag met de 

nadruk op vooruiers

Deelname is gratis, wel graag van te 

voren opgeven. 

Zelf een lunchpakketje meenemen.



FOKCOMMISSIE WIT

FOKBOEK 2017

98 pagina’s met onder andere:

• Alle Witte geiten en bokken

• Toplijsten

• Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg melkproductie

€ 7,50



FOKCOMMISSIE WIT

WWW.WITTEGEITEN.ORG



Fokcommissie Toggenburger



Dag van het Schaap.

De Fokgroep Toggenburger was met een informatiestand en een 

presentatie groep geiten vertegenwoordigd.



Studiedag /Bijzondere ledenvergadering

28 mei 2016, de laatste zaterdag in mei, werd 

traditiegetrouw de studiedag van de Fokgroep Toggenburger

gehouden in en bij zaal Zwanikken te Oene en op het 

programma stond de kennismaking met de zwarte 

toggenburger geit.



In gesprek met elkaar!

Elke tweede zaterdag in november de 

ledenvergadering



Fokkersdag Fokgroep Toggenburger

Voor fokkers en belangstellenden .

Zaterdag 27 Mei 

Locatie: Fam van Leeuwen 

Zwaanheuvelstraat 7

Boven Leeuwen.



Te bekrachtigen besluiten en nieuwe bestuursleden

Werkwijze na acceptatie van de zwarte toggenburger (m.i.v. 01-01-2017)

Iedere geitenhouder die Zwarte Toggenburgers bezit en tot het Stamboek 

wil toetreden, zal lid moeten worden van een plaatselijke 

Geitenfokvereniging die aangesloten is bij de NOG en bij toetreding als lid 

is men automatisch ook lid van de fokgroep Toggenburgers.

1. Alle in het bezit zijnde correct getekende dieren dient men op te geven 

aan de regionale stamboekadministratie, met vermelding: lnr - naam -

geslacht - kleur - geboortedatum – afstamming (indien bekend)

2. Bij inboeking van de dieren dient de kleur van het dier vermeld te 

worden (bruin code B - zwart code  Z)

3. De dieren worden ingeboekt met predicaat GA (geregistreerde 

afstamming)        

4. Geiten van onbekende of onvolledige afstamming, mits in lactatie, 

kunnen aangeboden worden voor opname Stamboek en als de geit aan de 

minimum eisen wat betreft opname voldoet wordt zij ingeboekt als 

Registergeit (Hulpstamboek).

5. De zwarte bokken die NU ingezet worden, kunnen straks R-bokken 

worden. De bokjes die geboren worden uit RxR zijn volbloed, evenzo SxR. 

Voor deze dieren gaan dus de bestaande regels gelden, mits zij aan de 

exterieureisen voldoen. Wel dient gestreefd te worden dat NA drie jaar 

RxR verleden tijd is.

6. Register bokken mogen langs natuurlijke weg afvloeien.

7. Drie jaar na acceptatie van de Zwarte Toggenburger, dienen er alleen 

maar dekbokken van  erkende bokmoeders  te zijn die aan de gestelde 

exterieureisen te voldoen voordat zij voor de geregistreerde fokkerij 

ingezet worden

8. Lammeren geboren uit erkende bokken en Registergeiten worden 

erkend en   geregistreerd als Volbloedlammeren.

9. Paring tussen Bruine en Zwarte Toggenburgers is toegestaan, en bij 

registratie van de nakomelingen dienen de kleuren  vermeld te worden.

10.Tijdens tentoonstellingen en keuringen worden de Bruine en Zwarte 

dieren in   dezelfde rubriek geplaatst om reden, dat de beoordeling plaats 

dient te vinden in volgorde van: Alg.voorkomen, type, ontwikkeling, 

benen, uier, kop en hals, voorhand, middenhand, achterhand, beharing, 

kleur en aftekening. 

11. Na acceptatie door de Fokgroep van de Zwarte Toggenburger binnen 

het reeds   bestaande ras dient de rasomschrijving aangepast te worden. 

12. Het Bestuur van de Fokgroep dient in overleg te gaan met de NOG tot 

bekrachtiging tot erkenning.

13. Het Bestuur dient in overleg te gaan met de Scholingscommissie NOG 

met   verzoek om de stamboekadministratie, inspecteurs en keurmeesters 

te informeren    betreffende toevoeging – aanpassingen betreffende het 

Toggenburgerras

 Zwarte Toggenburgers worden erkend binnen het Toggenburger stamboek



Aanpassing van fokreglement Toggenburger:

 Schofthoogte gewijzigd in kruishoogte

 Zwarte Toggenburger verwerkt

 Aanpassing eisen en procedure Bokmoeder B



Eisen bokken en bokmoeders per 1-1-2017: bekrachtigen

Eisen Bokken: 

Voorlopige opname: Minimum leeftijd 4 maanden. (122 dagen.) 

Algemeen Voorkomen: ≥ 70 punten 

Kruishoogte: ≥ 60 cm 

Definitieve opname: Minimum leeftijd 12 maanden. 

Algemeen Voorkomen Bovenbalk: ≥ 75 punten 

Kruishoogte in cm.: 

Vanaf 12 maanden ≥ 74 cm 

Vanaf 18 maanden ≥ 76 cm 

Vanaf 24 maanden ≥ 78 cm 

Eisen Bokmoeder: 

Afstamming: Drie generaties Volbloed 

Exterieur: Bovenbalk ≥ 80 punten 

Hoogtemaat (bij opname Stamboek) 

Leeftijd:  Kruishoogte: 

1 jaar ≥ 68 cm 

2 jaar ≥ 69 cm 

3 jaar en ouder ≥ 70 cm 

Productie eisen (minimum eisen afhankelijk van 
leeftijd bij aflammeren). 

(jaar. maanden) (kg) (dagen) (gr/daq) 

tot 1.02 53 250 174 

1.02 -1.06 56 250 184 

1.06 -1.10 59 250 194 

1.10 -2.02 63 250 207 

2.02 -2.06 66 250 217 

2.06 -2.10 68 250 223 

≥ 2 .10  70 250 230 



Eis en bokmoeders B en KS per 1-1-2017: bekrachtigen

Eisen Keurstamboek: 

Voor het predicaat Keurstamboek (KS) komen de 

volbloedgeiten in aanmerking, die voldoen aan de 

volgende exterieur en productie-eis: 

Exterieur: Algemeen Voorkomen en uier ≥ 85 punten. 

Overige onderdelen van de bovenbalk ≥ 80 punten. 

Productie: Minimumeisen zijn: een CVE van 83 met een 

minimum melklijst van 250 dagen. 

Het predicaat ‘KEUR STAMBOEK' en ‘BOKMOEDER’ worden 

door de NOG toegekend. 

Het predicaat Bokmoeder B door het Bestuur Fokgroep. 

Eisen Bokmoeder B: 

Afstamming: Twee generaties ( moeder en grootmoeder) 

stamboekwaardig. 

Moeder en grootmoeder dienen in het bezit te zijn van 

een geldig keuringsrapport. 

Exterieur: 

Algemeen Voorkomen ≥ 87 punten 

Type ≥ 85 punten 

Ontwikkeling ≥ 85 punten 

Benen ≥ 85 punten 

Uier ≥ 85 punten 



Fokcommissie Bont



Te bekrachtigen besluiten per 1-1-2017

 Eisen bonte fokmoeder:

 Zowel vader als moeder moeten opgenomen 
zijn in het stamboek zijn (S).

 Dus S x S is Volbloed.

 Vader en/of moeder kunnen binnen Bont ook 
een witte geit of bok zijn. Bont erkent dieren 
uit uitsluitend het witte stamboek namelijk 
ook binnen hun stamboek, (dus geen 
bloedvoering van andere rassen)

 Moeder mag een melklijst hebben, maar dit 
hoeft niet

 Werkwijze GA-bokjes:

 Een bokje geboren uit een moeder zonder 
opnamerapport wordt geplaatst bij Melkgeit als 
GA (geregistreerde afstamming) tot de moeder 
is opgenomen in het stamboek. Na opname 
neemt de eigenaar het initiatief en verzoekt de 
regionale stamboeksecretaris het over te 
schrijven naar het register van jongvee bij de 
Bonte geiten.

 Voorlopige opname van jonge bokken:

 De voorlopige opname geldt voor jonge 

volbloedbokken. Zij kunnen vanaf een leeftijd 

van vier maanden tot een leeftijd van één jaar 

worden aangeboden voor opname in het 

stamboek. Indien zij aan de stamboekeisen 

voldoen mogen ze dekken totdat ze achttien 

maanden oud zijn. Op dat ogenblik vervalt de 

voorlopige opname en zullen ze aangeboden 

moeten worden of zijn voor de definitieve 

opname alvorens weer dekdiensten voor het 

stamboek te mogen verrichten.

 De eisen voor bont voor de voorlopige opname 

in het stamboek zijn, naast voldoen aan de 

eisen gesteld in de ras standaard:

 Tweekleurig zwart/wit of bruin/wit

 Exterieur: Algemeen voorkomen >= 70 punten

 NB: Eenkleurige dieren wit, zwart of bruin 

worden geaccepteerd binnen het bonte 

stamboek, ze krijgen een O van onvoldoende op 

kleur, maar het dier is hiermee niet afgekeurd.



Te bekrachtigen besluiten per 1-1-2017

 Definitieve opname van bokken:

 Na een leeftijd van twaalf maanden kunnen 
volbloedbokken worden aangeboden voor 
definitieve opname in het stamboek. Indien de 
bokken bij definitieve opname aan de 
stamboekeisen voldoen, mogen zij ingezet 
worden en blijven in de fokkerij.

 Om volwassen bokken na een leeftijd van 
achttien maanden te kunnen inzetten voor de 
fokkerij moet het dier definitief ingeschreven 
zijn in het stamboek.

 De eisen voor Bont voor de definitieve opname 
in het stamboek zijn naast voldoen aan de 
eisen gesteld in de ras standaard (en dus 
goedkeuring):

 Exterieur: Bovenbalk >= 70 Punten en 

schofthoogte gelijk of meer als 80 cm

 Opname van geiten in stamboek of register

 Exterieur: Kortharig en tweekleurig (zwart/wit of 
bruin/wit)

 Eenkleurige geiten en bokken (wit, zwart of bruin) 
worden wel opgenomen maar met bemerking O op 
eenkleurig, maar worden niet afgekeurd

 Leeftijd: Geen eis

 Keuringen:

 De organiserende commissie van keuringen dienen 
alle geiten of bokken uit het bonte stamboek te 
keuren in de ring met bonte dieren, behalve de 
éénkleurig witte

 Eén kleurige witte dieren moeten door keuring 
commissie bij de Nederlandse witte geit in de ring 
geplaatst worden

 De andere éénkleurige dieren bij bont,  bij gelijke 
kwaliteit plaatsen achter de tweekleurige dieren

 Ga dieren worden niet meer toegestaan bij bont, 
deze indelen bij “Melkgeit”. GA dieren die bont 
zijn, hebben de mogelijkheid om legaal mee te 
doen bij “Bont” door opname in het Register.



Fokcommissie Nubisch



Status fokgroep Nubisch

 Bestuur, bestaat uit voorzitter Ivar ten Tuijnte en secretaris Karin de Haas

 Géén kandidaten gevonden voor uitbreiding, versterking

 Minimale activiteiten zijn jaarvergadering en eigen fokgroepkeuring

 Jaarvergadering eind januari of begin februari

 Fokgroepkeuring samen met Boergeit en mogelijk door support van De Dageraad

 Op jaarvergadering 4 besluiten genomen



Te bekrachtigen besluiten per 1-1-2017

 Fokcommissie Nubisch:

1. Nubische aansluiting bij hulpstamboek  

2 generaties i.p.v. bestaande F1 t/m 6

(uniform binnen NOG en conform EU)

2. Volbloed x volbloed = volbloed

JVR x JVR = JVR

Let op: met terugwerkende kracht voor volledige bestand

3. Opname jonge bokjes vanaf 3 maand

4. Inspectiemomenten benoemd voor 2017



Voorziene inspecties 2017

 Nubische Landelijke keuring Heeten op 26 mei 2017

 Bokkenkeuringen in Lexmond

 Bokkenkeuring Jubbega

 Bokkenkeuring NieuwLeusen

 Afdelingskeuring De Dageraad

 Afdelingskeuring Friesland

47



Fokcommissie Boer



Fokcommissie Nederlandse Boergeiten

 Stabiel aantal stamboekopnames in 2016

 Hoogst opgenomen geit: Billy F5, Fred Bakkum

 Hoogst opgenomen bok: Nicolai, Piet Weessies



Te bekrachtigen besluiten en nieuwe bestuursleden

 Fokcommissie Boergeit:

 Erik Roelofsen nieuw bestuurslid met als aandachtsgebied beheer website

 JVR x JVR = JVR m.i.v. 1-1-2017 en met terugwerkende kracht voor alle nog 

levende dieren

 Opname bokjes toegestaan vanaf leeftijd van 3 maanden

 Opnames op beperkt aantal keuringen:

 Keuring in Heeten op 26 mei

 Keuring St. Anna, Gilze op 10 juni

 Keuring Dageraad op 8 juli

 Bokkenkeuringen Lexmond op 15 juli

 Bokkenkeuring Overijssel op 4 augustus

 Keuring Meeuwen op 2 september

 Stallen-opnamedag (bij inschrijving), datum volgt

 Fokkersdag (datum, liefst in augustus, volgt)



Automatiseringscommissie:

Onderzoek naar vervangen 

stamboekprogramma 

GReIS



Ontwikkelingen:
 3 opties bekeken, meer opties voorlopig afgehouden:

 Doorgaan met GReIS

 ZooEasy

 Programma Elda

 Doorgaan met GReIS:

 Nadeel: aan uitbreidingswensen van fokcies kan niet/beperkt voldaan worden

 De basis voldoet nog steeds uitstekend

 Daarom door met GReIS totdat een nieuw programma ingericht is en draait

 Elda:

 Over naar nieuwe eigenaar: is gunstig voor continuïteit

 “Oefenen” met systeem werd toegezegd maar er werd geen vervolg aan gegeven

 Probleem: NOG moet als stamboekorganisatie eigenaar van de database blijven

 ZooEasy:

 Zeer uitgebreide mogelijkheid zelf als organisatie programma te configureren

 Fokkers kunnen zelf zaken toevoegen en krijgen een eigen account

 Voor hen die dat niet kunnen / willen: stamboekadministrateur registreert, net als nu

 Conclusie en advies aan bestuur: in 2017 ZooEasy inrichten en per 1-1-2018 over

 Vanuit nieuw NOG-bestuur beheren

 Door bestuur opgenomen in begroting 2017



Planning



Agenda
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2. Mededelingen

3. Notulen ALV 2016
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b. Financieel jaarverslag 2016

c. Begroting 2017

5. Bestuurlijk verslag

a. NOG

b. Commissies en aanverwanten

a. Fokcies

b. Scholingscie

c. ICT cie

6. Terugblik op jubileumjaar NOG 100 jaar

7. Nieuws platform / nieuws geitenhouderij

8. Pauze

9. Bestuursverkiezing

10. Vooruitblik 2017 en verder

11. Rondvraag en sluiting



Jubileumcommissie NOG 100 jaar: 

wat namen we ons voor?



Voornemens m.b.t. 100 jaar NOG

 100 jarig jubileum logo 

 Dag van het schaap , keuring Boer, Bont en Nubisch  met rassen presentaties 

Wit, Toggenburger en British Toggenburger

 NCW keuring op 20 augustus in Jubbega

 CW keuring op 10 september in Zwolle gecombineerd met een geitenevent

 Feestelijk afsluiting jubileum jaar met een  symposium

 Jubileumboek dat vandaag uitgereikt wordt

Velen binnen onze organisatie hebben zich ingezet voor het waarmaken van een 

geslaagd jubileumjaar



Uitreiking
boekwerkje
over 100 
jaar NOG
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8. Pauze

9. Bestuursverkiezing

10. Vooruitblik 2017 en verder

11. Rondvraag en sluiting



Platform en Vakblad

 Frans Stolk

 Ivar ten Tuynte
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1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen ALV 2016

4. Financiën

a. Verslag kascontrole

b. Financieel jaarverslag 2016

c. Begroting 2017

5. Bestuurlijk verslag

a. NOG

b. Commissies en aanverwanten

a. Fokcies

b. Scholingscie

c. ICT cie

6. Terugblik op jubileumjaar NOG 100 jaar

7. Nieuws platform / nieuws geitenhouderij

8. Pauze

9. Bestuursverkiezing

10. Vooruitblik 2017 en verder

11. Rondvraag en sluiting
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b. Financieel jaarverslag 2016

c. Begroting 2017

5. Bestuurlijk verslag

a. NOG

b. Commissies en aanverwanten

a. Fokcies

b. Scholingscie

c. ICT cie

6. Terugblik op jubileumjaar NOG 100 jaar

7. Nieuws platform / nieuws geitenhouderij

8. Pauze

9. Bestuursverkiezing

10. Vooruitblik 2017 en verder

11. Rondvraag en sluiting



Allereerst:

 Heel veel dank zijn we verschuldigd aan Janny den Braber, Doede de Jong en 

Jan Hogervorst die samen in de afgelopen 4 jaar de NOG “in de benen” 

hebben gehouden in een moeilijke periode waarin de bestuurlijke continuïteit 

ernstig onder druk stond

 Janny is het langst zittende NOG-bestuurslid

 Als penningmeester heeft ze meer dan 10 jaar heel contentieus het 

penningmeesterschap op zich genomen en ieder jaar weer werd haar vol 

overtuiging decharge verleend

 Jan kwam er 5 jaar geleden bij 

 Als secretaris heeft Jan, ondanks de moeilijke taak, volgehouden

 Doede werd 4 jaar geleden voorzitter “tegen wil en dank” 

 Hij is er in geslaagd leiding te geven aan de start van goede ontwikkelingen



Enkele van deze ontwikkelingen:

 Ondanks de moeilijke periode waarin zij de bestuurstaken op zich namen 

hebben ze samen met de fokcommissies, de scholingscommissie, de ICT-

commissie en de commissie toekomst NOG een stap in de richting gezet van 

belangrijke ontwikkelingen die de NOG aan het vernieuwen zijn:

 Meer invloed voor de fokkers door het zwaartepunt van foktechnische

ontwikkelingen meer en meer neer te leggen bij de fokcommissies

 Uitdaging voor het nieuwe bestuur: hierin de fokcommissies qua beleid / ontwikkeling van 

beleid ondersteunen en stimuleren

 Daarmee een terugtrekkende beweging van de sturende rol van de scholings-

commissie, omdat de foktechnisch coördinerende rol weer in het bestuur komt

 Mooie ontwikkeling website / NOG op facebook / afstammingsgegevens openbaar 

beschikbaar

 Beweging ingezet naar stamboekgegevens dichter naar de fokker toe met de komst 

van een nieuw, deels decentraal georganiseerd en web-based stamboekprogramma

 Voorbereiden van de komst van een voltallig en compleet nieuw en enthousiast 

NOG-bestuur



Aftredend en niet herkiesbaar zijn…

 Janny den Braber

 Jan Hogervorst

 Doede de Jong



Het nieuwe beoogde bestuur stelt zich voor:

 Sietse van der Wal

Voorzitter



Het nieuwe beoogde bestuur stelt zich voor:

 Roel Geerling, 

Penningmeester

met taken o.a. financiën, 

financieel jaarverslag, 

inkomsten, uitgaven, 

ledenadministratie



Het nieuwe beoogde bestuur stelt zich voor:

 Ivar ten Tuijnte

secretaris, 

met taken o.a.

notulen vergaderingen 

en algemene ledenvergadering,

opstellen agenda's vergaderingen,

jaarverslag, nieuwsbrief, 

contactpersoon K.S.G., 

contactpersoon vakblad Geitenhouderij

beoogd beheerder opvolger GReIS



Het nieuwe beoogde bestuur stelt zich voor:

 Bas Bierhof

belast met website, 

automatisering, 

digitalisering, 

visualisering,

zichtbaarheid



Het nieuwe beoogde bestuur stelt zich voor:

 Engel Kupers

taken:

fokbeleid, 

contacten fokcommissies,

scholing c.q. organisatie scholingsdag,

(hoofd)inspecteurs,

coördinatie stamboekinspecties,

stamboekprogramma, 

coördinatie onderhoud Europese 

stamboekerkenning



Voorgesteld wordt:

 Het voltallig nieuwe bestuur bij acclamatie te benoemen



Janny, Jan en Doede

Janny, Jan en Doede,
Bedankt namens ons 

allemaal!



Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen ALV 2016

4. Financiën

a. Verslag kascontrole

b. Financieel jaarverslag 2016

c. Begroting 2017

5. Bestuurlijk verslag

a. NOG

b. Commissies en aanverwanten

a. Fokcies

b. Scholingscie

c. ICT cie

6. Terugblik op jubileumjaar NOG 100 jaar

7. Nieuws platform / nieuws geitenhouderij

8. Pauze

9. Bestuursverkiezing

10. Vooruitblik 2017 en verder

11. Rondvraag en sluiting



Doelstellingen nieuw bestuur:

 Fokkers, verenigingen en fokcommissies centraal

 Richting aangeven, ondersteunen bij komende veranderingen en uitdagingen, 

bijvoorbeeld invoering van het nieuwe stamboek programma.

 Contact onderhouden met de verenigingen.

 Optimaliseren centrale rol fokgroepen.

 Organisatie scholingsdag ligt vanaf nu bij bestuur N.O.G.



Wij hebben er zin in!

Laten we het vooral “samen” NOG beter maken
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1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen ALV 2016

4. Financiën

a. Verslag kascontrole

b. Financieel jaarverslag 2016

c. Begroting 2017

5. Bestuurlijk verslag

a. NOG

b. Commissies en aanverwanten

a. Fokcies

b. Scholingscie

c. ICT cie

6. Terugblik op jubileumjaar NOG 100 jaar

7. Nieuws platform / nieuws geitenhouderij

8. Pauze

9. Bestuursverkiezing

10. Vooruitblik 2017 en verder

11. Rondvraag en sluiting



Rondvraag



Sluiting

Dank voor de aanwezigheid, aandacht en bijdrage, goede reis en wel thuis


