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Notulen Jaarvergadering Geitenfokvereniging Fryslân 19-3-2010
(uit privacy-overweging zijn namen in sommige gevallen ingekort tot initialen of weggelaten)
1. Opening- De voorzitter opent de vergadering om 20.12 uur en heet de leden van harte
welkom.
Aanwezig: 38 leden (inclusief het voltallig bestuur)

2. Mededelingen
Van huishoudelijke aard: Koffie & koek op kosten vereniging, overige consumpties voor eigen
rekening.
Er zijn vier afmeldingen.

3. Notulen ledenvergadering 27 maart 2009
A.H.: de notulen mogen uitgebreider; de reden van verplaatsing datum ledenvergadering is
niet genotuleerd.
De voorzitter bedankt de secretaris; het verslag wordt vastgesteld.

4. Jaarverslag secretaris
Applaus voor winnaar nationale: Lenze van Weperen met Boukje 38. Alle kampioenen van
CW, NCW en Bokkenkeuring zijn in het jaarverslag vermeld.

5. Jaarverslag penningmeester en verslag kascommissie
Jaarverslag penningmeester is ter beschikking gesteld aan de aanwezige leden.
Verslag kascommissie: alles klopte. Na controle decharge verleend aan penningmeester. De
penningmeester wordt bedankt.

6. Verkiezing reservelid kascommissie
Nieuw reservelid is gekozen.

7. Begroting 2010
Contributie zakt iets, dit komt door afnemend ledental. Er zijn een goeie 200 leden.
Geen vragen: begroting voor 2010 wordt vastgesteld.
8. Bestuursverkiezing: Sietse van der Wal is aftredend en niet herkiesbaar. Als kandidaat dragen

wij voor de heer Lute vd Bijl, Bantega.
Dhr Lute vd Bijl wordt per acclamatie gekozen.

9. Agenda en voorstellen algemene ledenvergadering NOG
De NOG vergadering vindt plaats op 26 april in De Kiekmure te Harderwijk. De agenda wordt
doorgenomen:



Er zijn vacatures voor het bestuur, vanuit de vergadering lijkt geen belangstelling te
zijn.
 Fokbeleid Bont.
 Vereniging Noord Holland bestaat 100 jaar.
Er staan geen zaken op de agenda, waarover wij als vereniging moeten stemmen.
10. Maatregelen q-koorts
“ Voor geiten die deelnemen aan de keuring, geldt dat deze tweemaal ingeënt moeten zijn tegen qkoorts. Tevens zijn geiten die binnen twee weken voorafgaand aan de keuring hebben gelammerd,
uitgesloten van deelname aan de keuring. Deze maatregelen sluiten aan bij de beperking die het
ministerie van LNV heeft opgelegd aan geitenhouderijen, kleiner dan 50 dieren, met een
publieksfunctie. “
Er is een formulier beschikbaar om het vaccin aan te vragen, via veearts of rechtstreeks bij
de GD. Dhr dB heeft contact gehad en meldt dat de entstof waarschijnlijk pas in juni, juli
voor hobbyfokkers ter beschikking komt en wellicht later. Anderen bevestigen deze verhalen
van hun eigen veearts.
Vanuit de zaal wordt het bestuur verzocht om vóór de NOG vergadering er op aan te dringen,
dat er duidelijkheid komt over de entstof op de vergadering van 24 april.

11. Voorstellen aan de vergadering
a.

Voorstel om de benoeming van de bestuursleden van Keuringscommissie Noord met een jaar te
verlengen.
A.H.: wat hebben Drenthe en Groningen in kas, en wat is er vastgelegd over de
aansprakelijkheid?
Lieuwe Anema: De aansprakelijkheidsverzekering van Vereniging Fryslân is bijna rond
en wordt bijtijds geregeld. De kosten zijn ongeveer 150 euro.
Er wordt besloten dat de genoemde leden voor een jaar opnieuw afgevaardigd
worden.

b.

Voorstel voor een go/no-go datum voor de te organiseren keuringen. Als er een vervoersverbod
van kracht is op 21 dagen voor de datum van de te houden keuring, zal de betreffende keuring
geen doorgang vinden. Inzenders zijn dan geen inschrijfgeld verschuldigd.
Er is voor drie weken gekozen, om te voorkomen dat de kosten voor bijv. druk boekje
gemaakt worden.
 Er wordt 1, 2 en 3 weken in stemming gebracht, de meerderheid kiest voor 14
dagen.
M.H. merkt op, dat er nauwelijks lammeren op de keuring zullen komen omdat deze
pas vanaf de leeftijd van 3 mnd geënt mogen worden.
 Het bestuur zegt toe, na te vragen bij het NOG of de entplicht ook geldt voor de
lammeren.

12. Stand van zaken regelgeving I&R
Het woord is aan Lenze van Weperen. De meeste leden hebben de oormerken besteld. Naast
het UBN, moet de fokker ook een relatienummer hebben bij het ministerie van LNV. Bij het
„loket‟ kan het relatienummer worden aangevraagd: 0800-2233322. Dit relatienummer is
nodig voor het bestellen van oormerken.
Keuringen moeten georganiseerd worden op een locatie met een UBN. Dieren moeten aan- en
afgemeld worden voor de keuring via SG-online, MijnDossier of via het Voice-response
systeem. Aan leden die geen beschikking hebben over een computer, wordt geadviseerd een
buur/zoon/dochter in te schakelen. Per dier worden vier handelingen uitgevoerd: afvoer, aanen afvoer keuringslocatie, aanvoer. L. van Weperen vraagt wie er grote problemen mee heeft:
er melden zich drie mensen, die wij als bestuur dan gaan ondersteunen.

 Wij stellen het ook nog aan de orde bij de NOG.
Zover wij weten, moeten alle dieren, ook die naar de slacht gaan, elektronische nummers
hebben. Hierover ontstaat enige discussie. Zeker is, dat alle lammeren moeten worden
aangemeld bij LNV. Alle dieren moeten voor 1 juli zijn aangemeld bij het LNV. Voor mensen
die gebruik maken van SG-online, gebeurt dit automatisch.

13. Presentatie Website Geitenfokvereniging Fryslân
De mensen die hem gezien hebben, geven aan dat er te weinig opstaat. Hij ziet er wel netjes
uit. www.geitenfokverenigingfryslan.nl. De bedoeling is, dat er formulieren opkomen om aan
te melden voor de keuringen, agenda‟s en notulen van jaarvergaderingen, er zijn al links naar
LNV en GD. Dhr Van Weperen geeft aan, dat het struikelblok bij elke website hetzelfde is: is
er een webmaster, die in staat is de boel up-to-date te houden.
14. Agenda Keuringen 2010
3 juli
CW Sneek
10 juli
NCW Sneek
24 juli
Pingjum
2 augustus
Landbouwdag Opmeer CW en NCW
7 augustus
Dierenshow Beilen, open geitenkeuring NCW
14 augustus Open Bokkenkeuring Jubbega (geschoven ivm Beilen)
21 augustus NCW Beilen Keuringscommissie Noord
28 augustus CW Beilen Keuringscommissie Noord
11 september Landelijke NCW Keuring Barsingerhorn
18 september Landelijke CW-keuring Kootwijkerbroek
15. Rondvraag
A.H.: kunnen de notulen op de website  ja
FG: nu is de vergadering verplaatst i.v.m. wit, maar de mensen van Bont hebben nu
hetzelfde probleem. De wens is dan, nog een week eerder. Hier wordt in het nieuw bestuur
over gesproken.  het bestuur neemt dit in beraad
GS: Kan de tijd tussen CW en NCW op de bokkenkeuring ook korter? Er zijn veel mensen die
in de pauze vertrekken.  Dit punt wordt meegenomen.
S.W: als de keuringen niet doorgaan, kunnen we dan een barbecue houden? Hier is veel
animo voor.  Het bestuur neemt dit mee.
AdB: als er geen keuring is, kunnen we ook een stallendag houden.
16. Vertoning Film
17. Sluiting om 21.33; na een pauze van 15 minuten kijken we de film.

Lieuwe Anema neemt het woord, om Sietse toe te spreken en te bedanken voor de afgelopen
jaren. Hij sluit af met de woorden: “laten we ons niet laten verslaan door LNV, GD en andere regels,
maar doorgaan met onze prachtige hobby”.

