Geitenfokvereniging “Fryslân”
Plaatselijke vereniging van de NOG
Voorzitter
L.J. van Weperen
Nijewei 76
9212 PC Boornbergum
0512-383653
lenzevanweperen@hotmail.com

Secretaris/ViceVz
L.R. van der Bijl
Grietenijdijk 8
8538 XL Bantega
0514-551881
lrvanderbijl@kpnplanet.n

Penningmeester
L. Anema
Monnikenweg 57
8806 KZ Achlum
0517-641045
mts.anema1@agroweb.nl

Algemeen lid
D. Babonnick
Molenerf 76
9285 VP Buitenpost
0511-402813
boergeit@hotmail.com

Algemeen lid
Joh. vd Veen
Veldmansweg 51
9257 VR Noardburgum
0511-476798
johannes.yteke@chello.nl

Rekeningnummer
293086400
Frieslandbank
www.geitenfokverenigingfryslan.nl

NOTULEN JAARVERGADERING 2011 (concept)
Algemene ledenvergadering Geitenfokvereniging “Fryslân”1 april 2011 te Tijnje
Aanwezig: voltallig bestuur en 32 leden
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. De
voorzitter vertelt in zijn openingswoord over het afgelopen keuringsseizoen en de onzekerheid in
verband met de q-koorts; daarnaast uit hij zijn zorgen over het teruglopend ledental en teruglopende
inzending naar keuringen, wat de financiën minder positief maakt.
Positief in het afgelopen jaar is de lancering van de website. Suggesties zijn van harte welkom.
Als Fries succes wordt de nationale NCW-kampioen Toggenburger gemeld, dit wordt vanuit de zaal
aangevuld met W.Terpstra en Comb. De Boer, die ook nationale kampioenen hebben.
2. Mededelingen
 Afmeldingen: W.A., H. vd V.; Th. P.; H. H.; mevr R. P.; M. W.
 Er is contact geweest met Repko over de rekeningen van de afgelopen jaren. Binnenkort
volgt nieuw contact met Blanksma. De penningmeester vult aan: de facturen van 2010 en
2009 zijn inmiddels ontvangen en die vielen tegen; de afspraak was dat voor 1 maart de
andere facturen zouden worden verzonden. Dit is nog niet gebeurd. Vraag vanuit de
vergadering: ‘vanaf wanneer speelt dit?’ ‘2005’ ‘Die is verjaard dan’.


De leden krijgen twee keer koffie.



Mochten er problemen zijn met het registratie van bijvoorbeeld I&R, dan kan dit bij het
bestuur gemeld worden en wordt ondersteuning geboden.

3. Notulen ledenvergadering 19 maart 2010
Deze staan ook op de website en kunnen op papier worden aangevraagd.
Vraag over de notulen: A.H.: “hoe zit het met de aansprakelijkheid van het bestuur
Keuringscommissie Noord”. Antwoord voorzitter, tevens secretaris KCN: “aansprakelijkheid is
geregeld, er komt een traject om een stichting te worden en statuten te krijgen, er is contact met
notaris”. Toevoeging: zowel voor Fryslân als Keuringscommissie Noord is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
De notulen worden vastgesteld.
4. Jaarverslag Secretaris
Op de bestuurstafel ligt een aantal exemplaren, die kunnen in de pauze worden afgehaald.

5. Jaarverslag Penningmeester en verslag kascommissie
De kascontrolecommissie is afwezig. De penningmeester licht toe: controle was afgesproken
maar wegens omstandigheden is het reservelid opgeroepen.
Vraag J.H.: rekening repko “staat hier niet in”- deze is in januari ontvangen. “dik 2000 euro”. Dit
valt tegen. J.H.: ‘die rekening heeft hij waarschijnlijk niet en zal hij nu ook ‘zelf opstellen’. PM: we
willen ook eerst de rest van de rekeningen hebben. “kunnen het beter afkopen”. De leden maken
zich, met het bestuur, zorgen. “v d Wal- was het verstandig 2010 te betalen?” “S.: moeten we dit
jaar ergens anders heen om prijzen?”
Er zijn verder geen vragen meer over het financieel jaarverslag.
Verslag kascommissie: Goedgekeurd. Stephen Walma wordt bedankt. De penningmeester wordt
decharge verleend.
6. Verkiezing reservelid kascommissie
Aftredend: Th Postumus. Blijft: Harm vd Veen en S. Walma. Wie wil reserve-kascontrole op zich
nemen- Johannes Bloem.
7. Begroting 2011
Vraag Schr.- keuringskosten hoog, terwijl het buiten is, nu 900 euro: VZ: dit is inclusief manege.
“700 euro afgesproken met Wouterswoude, hier zit alles al bij in: stro, consumpties jury etc”.
S. vd W.: ‘de begroting is bijna 35% in de min, kan dat, is dat bewuste keuze geweest”.
Antwoord: dit kan niet zo doorgaan, heeft te maken met Repko.
“H.: is het idee om prijzensysteem op de helling te gooien” - dit komt bij punt 10 aan de orde. De
voorzitter merkt op dat met teruglopend ledental en teruglopende contributie er wel
veranderingen zullen moeten komen en met name het repko-verhaal heeft grote aandacht van
het bestuur.
8. Bestuursverkiezing
Er hebben zich geen tegenkandidaten voor de functie van secretaris gemeld. D. Babonnick wordt
opnieuw gekozen.
9. Agenda en voorstellen algemene ledenvergadering NOG
Er hoeft nergens over gestemd te worden. Uitnodiging is deze vergadering ter beschikking
gesteld.
10. Voorstellen aan de vergadering
a. Bij deelname kampioenskeuringen bij meer dan 5 dieren kampioen en reservekampioen,
bij 4 dieren en minder alleen kampioen.
“Brander: Wat is hiervan de achtergrond” “antw: veel kleine rubrieken met alleen 1a en 1b”
Voorstel Holwerda: laten we dan rozetten wel handhaven. J.H. biedt aan de eerste vijf jaar de
rozetten te betalen.
b. Afschaffen kampioenskeuringen 1-jarige melkgeiten
“D.B.: dan kan ik m’n toukes wel thuislaten” “A.H.: wel eens met touke kampioen geweest op
nationale” “vz: alleen in het noorden nog toukes apart” “Vd W.- 1-jarige wel graag handhaven,

andere rubrieken minder dan vijf rozetten prima, wel met logo en jaartal”. “duurzame geit
afschaffen” “is wisselbeker, kan doorgaan”.
--------------- schorsing voor overleg binnen bestuur --------------------Het volgende wordt in stemming gebracht:
a) Toegevoegd voorstel a1- bekers vervangen door rozetten met uitzondering van
Dagkampioenen- 25 voor, 7 tegen
a) Voorstel van de agenda: bij minder dan vijf deelnemers alleen kampioen en geen reserve- 21
voor, 2 tegen
b) Afschaffen kampioenskeuring 1-jarige melkgeiten- overweldigend tegen
Besloten is:
-

Rozetten in plaats van bekers met uitzondering van Dagkampioenen (wel bekers)
Bij rubrieken met minder dan vijf dieren: alleen kampioen aanwijzen, geen reserve.
Keuringsrubriek ‘eenjarige melkgeiten’ wordt gehandhaafd
Dhr J.H. stelt voor de komende vijf jaar rozetten ter beschikking

11. Agenda keuringen 2011
30 juli Wouterswoude CW, NCW
13 augustus Bokkenkeuring Jubbega
Keuringscommissie Noord: 20 augustus ncw jubbega; CW 27 augustus cw jubbega
Nationale CW 18 september Barneveld
NCW Nationaal nog niet bekend
12. Rondvraag
 W.: Kan de dagkampioen ook niet beter een wisselbeker krijgen? “nee”
 P.: hoe zit het met de q-koorts enting voor deelname keuring? “niet verplicht” De voorzitter leest
het advies van het platform voor. We geven het advies om het wel te doen, omdat volgens het
platform “geen direct contact tussen dieren en publiek gefaciliteerd mag worden”. Niet-ingeënte
dieren zullen niet geweerd worden, advies tot inenten blijft staan.
 G.: als je niet deelneemt, mag je dan wel dieren ter inspectie aanbieden? Antwoord VZ: nee,
want de geiten/houders moeten aangemeld zijn op het terrein “waarom is dat dan wel
gebeurd”? “dat gebeurt niet weer”. Toevoeging: er waren erg veel bijschrijvingen, waardoor
dieren en houders niet allemaal gemeld waren bij de instanties. Dit wordt dit jaar beperkt. De
penningmeester vult aan: dit jaar GEEN bijschrijvingen. “
 De B.: “Wouterswoude is buiten?” “ja”.
 B.: krijgen we vrij- en parkeerkaarten? Antwoord: is niet nodig, er wordt geen entree geheven.
Parkeerterreinen en keuringsterreinen fysiek gescheiden.
13. Vertoning film
14. SluitingDe voorzitter sluit de vergadering voor aanvang van de film en dankt ieder voor zijn aanwezigheid.

