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Notulen van de algemene ledenvergadering van de NOG
De ALV van de NOG is gehouden op 20 april 2019 in Sociaal Centrum De Kiekmure in Harderwijk aan de Tesselschadelaan
1 en gestart om 09.35 uur. Aanwezig waren inclusief het bestuur 38 personen
Door ziekte van de voorzitter werd de vergadering geopend door Engel Kupers. De agenda voor deze vergadering werd
ongewijzigd aangehouden en de aanwezige bestuursleden pakten hun natuurlijke rol.
1. Opening
Werd gedaan om 9.35 door Engel Kupers. Hij gaf aan dat de voorzitter hem gisteren avond belde met de mededeling dat
hij niet in staat is om de vergadering voor te zitten.
2. Mededelingen/ingekomen stukken
Stilgestaan werd bij het overlijden van Mary van der Beek, zij heeft jarenlang in het bestuur van de fokcommissie Nubisch
gezeten en werd als vakvrouw buitengewoon gewaardeerd.
We hebben afmelding gekregen van de volgende door ziekte of ongeval verhinderde personen:
Frans Stolk
Jaap Krikken
Jan Lanting
Adriaan van Tol
Sietse van der Wal
Daarnaast hadden zich tot in de vergadering afgemeld de personen:
Gerrit Looijen
Jan Nijhof
Bas Bierhof
Johan Vonk
Karin de Haas
Doede de Jong
Jan Poppelaars
Durk van der Zee
Herman Hoekstra
Piet van Haperen
Kees van Dongen
Gebroeders Popken
Piet Weessies
Huib Noordermeer
Pieter Schoenmakers
Toon Lambregts

Het bankrekening nummer van de NOG is NL78 RABO 0369 1508 72 ten name van N.O.G.

NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR DE GEITENFOKKERIJ
Voorzitter
Sietze van der Wal
Lang’Ein 5
8404BN Langezwaag
06-51274393

Secretaris
Ivar ten Tuijnte
Onderlangs 18
7047CR Braamt
0314-650930

Penningmeester
Fokkerijzaken
Communicatie
Roel Geerling
Engel Kupers
Daphne Koene
Rondveld 19
Dwarsdiep 7
4845EP Sint Anthonis 9663TS Nieuwe Pekela
0485-324345
0597-672766

sietse.vander.wal@hetnet.nl

itent@kpnmail.nl

geerl568@planet.nl

engelkupers@gmail.com

De vereniging BAS zal in mei opgeheven worden, dit bericht heeft de NOG binnengekregen van het bestuur.
Martien Mattheeuwse geeft aan een Delfts blauw bord van die vereniging te bezitten en geeft aan dat een liefhebber dat
mag hebben.
Feestelijk was de diploma-uitreiking aan twee verse keurmeesters, Eric Roelofsen en Engel Kupers.
Zij versterken vanaf nu het keurmeester korps.
Martien Mattheeuwse geeft aan dat keurmeesters volgens regels pas na 5 jaar actief meedraaien de opleiding tot
inspecteur kunnen volgen, dit heeft de vergadering gehoord en staat hierbij genotuleerd.
3. Notulen ALV 2018
De notulen zijn bij de aanwezigen bekend.
Ze waren niet meegestuurd met de stukken van deze vergadering, maar waren al wel snel na de vorig jaar gehouden
vergadering verdeeld. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
Martien Mattheeuwse geeft aan dat het punt over bont goed opgelost is en bedankt de fokgroep bont.
De secretaris zal volgend jaar alert zijn op het meesturen van de notulen.
4. Jaarverslag over 2018
Het jaarverslag over 2018 is gemaakt, iedere aanwezige heeft een hard-copy kleuren exemplaar meegekregen.
Digitaal wordt het jaarverslag meegestuurd met deze notulen. Bij de melklijsten is helaas de kolom melk per dag en eiwit
verwisseld, hier graag rekening mee houden met de interpretatie van de gegevens.
5. Financiën
-verslag kascommissie, door ziekte van Jaap Krikken werd de kascommissie gedaan door reserve Antoinette van
Zutphen samen met Haye de Wit. Zij keurden de cijfers en verwerking goed. Daarna gaf de vergadering decharge.
Onze penningmeester wordt hartelijk bedankt. Voor volgend jaar is Antoinette van Zutphen samen met Rutger-Jan Kupers
aan de beurt, reserve is Henk Bierhof.
-financieel jaarverslag over 2018, is doorgenomen. Sint Anna wil weten waarom de fokcommissie Boer een lagere
kostenpost laat zien dan fokcommissie Nubisch, dit wordt onder andere veroorzaakt doordat kosten van de
gemeenschappelijke keuring alleen op Nubisch geboekt worden.
-begroting 2019 werd besproken. De verwachting is dat het aantal verenigingen en fokkers en geiten de komende jaren
zal dalen, en de opbrengsten van geiten KI zijn geen structurele opbrengsten.
6 Bestuursverkiezing.
Ivar toont de lijst van rooster van aftreden.
Sietse van der Wal
april 2022
Ivar ten Tuijnte
april 2022
Roel Geerling
april 2021
Engel Kupers
april 2020
Dit jaar is aftredend en niet herkiesbaar Bas Bierhof. Bas wordt bedankt voor de diensten die hij voor ons geleverd heeft.
Later in de vergadering krijgt zijn vader een presentje om te overhandigen aan Bas.
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We hebben bij de uitnodiging opgeroepen om kandidaten zich te melden tot voor de vergadering, daar is geen gebruik
van gemaakt. Het bestuur heeft in de tussentijd contact gezocht met een potentiele kandidate, en dat is Daphne Koene.
Wij zijn blij dat we Daphne Koene, van geitenfokvereniging Neerijnen, bereid gevonden hebben om de taak van Bas in de
toekomst te gaan oppakken. Zij stelt zich uitgebreid voor aan de vergadering en na haar uiteenzetting wordt haar
aantreden in het bestuur met dik applaus bekrachtigd.
Martien Mattheeuwse, respectievelijk Sint Anna, geven aan dat een bestuurslid in de NOG uitsluitend mag toetreden
wanneer die lid is van een geitenfokvereniging van de NOG. Daphne is lid van Neerijnen, dus dat is geen punt.
Echter Ivar ten Tuijnte is geen lid van de NOG, dat is zijn vrouw. Mocht dit een probleem zijn dan zal Ivar stappen nemen.
7. Foktechnische zaken en verslag fokcommissies en eventueel bekrachtiging van stukken
Verslag van Engel over foktechnische zaken:
Het document “Stip aan de horizon” is voor fokcommissies geschreven om na te denken aan de situatie over drie jaar.
Met als doel:
-Een uniforme beoordeling en plaatsing op de keuringen
-Een uniform opnamerapport voor alle rassen naar de ras standaard en true type zoals aangegeven door de fok
commissies. Een geit die bij de ene inspecteur als voorbeeld 81 punten krijgt en bij een ander 89 punten doet afbreuk aan
het opnemen van dieren, uniformiteit is dus een doel wat wij en de fokcommissies moeten nastreven
-Afstemming tussen inspecteurs/keurmeesters onderling, met name door de ras gebonden inspecteurs
-Intensieve samenwerking tussen (ras gebonden) inspecteurs en fok commissies.
-Een enthousiaste en gemotiveerde groep fokkers, fokcommissie leden, inspecteurs en keurmeesters die elkaar
versterken met een duidelijk gemeenschappelijk doel.
Martien Mattheeuwse geeft complimenten voor de opzet, maar betwijfeld of met twee inspecteurs de uniformiteit wel
gerealiseerd gaat worden. Punt wordt meegenomen in het keurmeesters en inspecteurs overleg wat begin mei volgt.
Afspraken inspecties in 2019
Geiten en bokken kunnen op de hierna volgende gelegenheden opgenomen worden in het stamboek dan wel een
voorlopige opname of in het register.
-Tijdens keuringen waarbij door de coördinator de inspecteurs zijn aangewezen. Het is de intentie om op zoveel mogelijk
keuringen gelegenheid te bieden voor opname. Gezien de beschikbaarheid van de inspecteurs zal dit waarschijnlijk niet
overal lukken. Er zal worden geprobeerd om iedere fokker in de gelegenheid te stellen om dieren op te laten nemen op
lokale keuringen dan wel op kring keuringen.
-Tijdens een door de fokcommissies gekozen en georganiseerd opname moment
-Tijdens de zgn. “huiskeuringen” de organisatie hiervan ligt bij de fokcommissies, per adres wordt een bijdrage van 50
euro gevraagd te innen door de penningmeester NOG.
Andre Koekkoek vraagt om duidelijkheid, hier gaat het om op initiatief van een fokcommissie georganiseerde dag waar
rondgereden wordt langs de fokkers van dat ras.
-Tijdens huiskeuringen waarbij meer dan 10 dieren van 1 ras worden aangeboden. De organisatie hiervan is in handen van
de NOG fok technische coördinator. Per opname moment wordt een bijdrage van 75 Euro gevraagd te innen door de
penningmeester van de NOG.
-Op verzoek van “geiten KI Nederland” waarbij de bokken door 2 inspecteurs worden opgenomen en de geiten door 1
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inspecteur.
Martien Mattheeuwse meldt dat GKN niet meer via vereniging Sint Anna loopt.
Als regel wordt er door 2 inspecteurs opgenomen. Het formulier wordt door beide inspecteurs getekend en opgestuurd
naar de betreffende stamboeksecretaris. Daar waar aangegeven door de fokcommissies vinden de inspecties plaats door
de ras gebonden inspecteurs e.e.a. in overleg met de verantwoordelijke coördinator.
Het slinkende aanbod aan inspecteurs, en de wensen van fokcommissies naar meer uniformiteit en daardoor het werken
met twee veelal ras gebonden inspecteurs, heeft tot gevolg dat niet op iedere afdelingskeuring gerekend mag worden op
de aanwezigheid van inspecteurs.
Dna controle:
Om de geloofwaardigheid van ons stamboek te bevestigen en de erkenning te behouden is DNA onderzoek een
voorwaarde. Voor dit jaar staan een aantal onderzoeken gepland die willekeurig uit het bestand geselecteerd gaan
worden. Om hiervoor een database aan te leggen is het de bedoeling dat van ALLE opgenomen bokken een haar monster
genomen gaat worden. De monsters worden bewaard en kunnen daar waar nodig gebruikt worden.
Deelname aan bokkenkeuringen betekend automatisch toestemming voor het nemen van een monster.
Meerdere mensen vragen om ook oudere bokken te monsteren, hier wordt naar gekeken, dit zal ook besproken worden
met de keurmeesters en inspecteurs. Het doel is om te starten en dat doen we nu!
Fokcommissie Wit, Wim van Rheen doet het woord, dit in verband met de ziekte van Sietse van der Wal.
Bestuurssamenstelling is:
Voorzitter
- Sietse van der Wal
Secretaris
- Bas Bierhof
Penningmeester
- Henk Bierhof
Commissielid
- Jan de With
Commissielid
- Wim van Rheen
Ras specialist Witte geiten
- Herman Hoekstra
Freelance schrijver GH
- Jeroen de Vries
Webmaster
- Teunie de With, zij is uiterst belangrijk voor de fokcommissie wit en wordt bedankt voor
haar werk voor onder andere fokboek en website
Drie bekrachtigingen van de fokgroep wit:
1. Wit x Bont = W1 (wit) x Witte bok = W2 x Witte bok = W3 = JVR
2. Registratie boklammeren: JVR x S = JVR
3. In 2019 starten met rasgebonden inspecteurs, en dit zijn Lieuwe Anema, Henk Bierhof en Herman Hoekstra
Fokcommissie Toggenburger, het woord wordt gevoerd door Andre Koekkoek
Bestuur:
Voorzitter: Doede de Jong, Spannum.
Secretaris: André Koekkoek, Wijhe.
Penningmeester: Roel Geerling, Sint Anthonis.
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Lid: John Hazendonk, Hagestein.
Lid: Harmjan Popken (nieuw bekrachtigd)
Website Corrie Hoorweg
Rasgebonden inspecteurs in 2019 zijn:
Theo van Herwerden
Doede de Jong
Jaap Krikken
Jan Lanting
Renske Ponne
Rasgebonden inspectie mogelijk op:
Bokkenkeuring in Lexmond
Bokkenkeuring in Jubbega
Kringkeuring in Hoornaar
Geitenkeuring in Jubbega en
Opnamedag in september
Fokcommissie Bont, het woord wordt gevoerd door Renske Ponne
Te bekrachtigen is dat tot Ras inspecteurs benoemd zijn Renske Ponne en Henk Bierhof
Fokcommissie Nubisch, het woord neemt de voorzitter van de fokgroep Ivar ten Tuijnte
Opnamedagen:
Nubische Landelijke keuring Heeten 8 juni 2019
Bokkenkeuring in Lexmond
Bokkenkeuring Jubbega
Bokkenkeuring NieuwLeusen
Afdelingskeuring De Dageraad
Afdelingskeuring Friesland
Kringkeuring Hoornaar mits organisatie dit wil
Inspectiedag met Boer 28 september 2019 in Heeten
Bestuur:
Voorzitter Ivar ten Tuijnte
Secretaris Karin de Haas
Te bekrachtigen nieuwe bestuursleden sinds 6 april:
Shirley Jane Roosen
Lisa van Vliet
Eric Roelofsen
Peter Suijdendorp
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Fokcommissie Boer , het woord voert Theo van der Meer, voorzitter
Daarnaast bestaat het bestuur uit:
Alex van Veen (herkozen 2019)
Paul van de Bunt
Erik Roelofsen
Herman Hoekstra
Boergeitinspecteurs:
Herman Hoekstra
Henk Bierhof
Theo van der Meer
De presentaties van de fokgroepen zijn gedeeld, hier kunt u alle informatie over het afgelopen jaar en de plannen voor
2019 nalezen.
8. Aanpassingen huishoudelijk reglement, bekrachtiging.
Dit punt is komen te vervallen.
9. Platform KSG
Zij doen veel goed werk, bijten zich vast in verschillende dossiers en proberen de situatie voor de hobbyfokker plezierig te
houden.
10. Vakblad Geitenhouderij
Heeft graag kopij, u kunt dit opsturen naar Wilma Wolters.
11. Zoo Easy, ons stamboekprogramma
De werkwijze van het programma wordt door Theo van der Meer getoond. Na de vergadering kunnen leden zich
aanmelden en wordt de toegang gerealiseerd.
Stuur een mail vanuit het mailadres waarop je ook je digitale afstammings-documenten wil ontvangen naar
beheer.NOG.zooeasy@gmail.com onder vermelding van:
-Je naam
-Je lidnummer bij de NOG (staat op de stamboekpapieren die je ontving)
NB: niet-leden kunnen geen toegang krijgen
De NOG-programmabeheerders (dit zijn Theo van der Meer en Ivar ten Tuijnte) maken dan een fokkersaccount voor je
aan. Je ontvangt daarna een automatische e-mail van ZooEasy met het wachtwoord dat je toegang geeft tot de NOG
stamboek database, en je kunt los gaan. De uitgebreide handleiding zit bij de presentatie van de vergadering.

12. Presentatie kampioenen en reserve kampioenen landelijke keuringen NCW/CW
De foto’s van kampioenen in Jubbega en Zwolle worden getoond, Theo van der Meer en Henk Bierhof geven een
toelichting op de dieren.
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13. Belangrijke data in 2019
17 augustus
14 september
13 oktober 2019
18 april 2020

Nationale keuring NCW Jubbega
Nationale keuring CW Putten
Overleg fokcommissies met
NOG
ALV in Harderwijk

14. Rondvraag.
Corrie Hoorweg vraagt of ZooEasy mogelijkheden heeft voor het maken van een keuringscatalogus.
Theo meldt dat hier aan gewerkt wordt, de boer en Nubische keuring heeft hier als eerste mee te maken, en we hopen
voor die tijd duidelijkheid te kunnen geven.
Theo van Herwerden werd verrast door de aanwezigheid van Sietse van der Wal op zijn jubileum, hij gaf blijk van grote
waardering voor de getoonde aandacht!
Martien Mattheeuwse, namens Sint Anna meld keuringen op 22 juni van Sint Anna en begin september in Meeuwen.
Martien Mattheeuwse heeft geconstateerd dat bij kinderboerderijen infoborden van geiten welkom zouden kunnen zijn,
een actie voor de fokcommissies?
Martien Mattheeuwse heeft geconstateerd dat het Afrika museum in zijn dierentuin boergeiten uit Zuid-Afrika heeft,
Theo geeft aan dat te weten.
Martien Mattheeuwse meldt op persoonlijke titel dat de verkoop van zijn Nubische boklam aan een melkgeitenbedrijf
problemen gaf doordat dit bedrijf insinueerde dat er dieren geboren in Duitsland als eerst geboren in Nederland
geregistreerd worden en daarmee de gezondheidsstatus niet te garanderen zou zijn.

15. Sluiting wordt door Engel Kupers gedaan, en dit aan de hand van een dia met junioren.
Hij maakt bekend dat de NOG start met een opleiding tot keurmeester in dit najaar, er worden ca 12 tot 15 kandidaten,
waarbij een aantal door voorzitter Sietse persoonlijk benaderd gaan worden, gezocht. En daarmee hopen we de
continuïteit te gaan garanderen
Vervolgens sluit hij om 12.45 de vergadering en wenst iedereen een behouden thuiskomst.
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