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Notulen ledenvergadering Geitenfokvereniging Fryslân (concept)
Datum:

13 april 2012 om 20.00

Locatie:

Café Overwijk, Tijnje

Aanwezig:

35 leden en 5 bestuursleden

1. Opening
Om 20.15 opent de voorzitter de vergadering. In zijn inleiding een speciaal welkom voor de heer en
mevrouw Kupers.
Het nieuwe Schmallenberg-virus hield de afgelopen tijd de gemoederen bezig. Gelukkig heeft het virus
weinig grip gehad op de geitenbedrijven. Er zijn nog veel onduidelijkheden met betrekking tot het
Schmallenberg-virus.
Door de voorzitter wordt een aantal Friese successen op de landelijke keuringen genoemd. Tevens
dankt de voorzitter de heer Odinga van voorheen de Friese fokgroep bont. Deze fokgroep is
opgeheven en heeft ruim € 600,- gedoneerd aan Geitenfokvereniging Fryslân.
2. Mededelingen
Er heeft zich een groot aantal mensen afgemeld voor deze vergadering te weten [16 leden].
3. Notulen ledenvergadering 1 april 2011
De notulen van de vorige ledenvergadering van 1 april 2011 worden zonder vragen aangenomen door
de leden. De secretaris wordt bedankt voor de correcte weergave.
4. Jaarverslag secretaris
Er wordt melding gedaan dat het jaarverslag 2011 van de secretaris af te halen is bij de bestuurstafel.
5. Jaarverslag penningmeester en verslag kascommissie
De penningmeester Lieuwe Anema geeft een korte uitleg van de verschillende posten in het financiële
verslag. Er vallen twee bijzondere posten op. Dit zijn een rekening over 2010 van x en de financiële
meevaller van de voormalige fokgroep bont. De bankkosten hoopt de penningmeester te drukken
door de overstap van de Friesland Bank naar de Rabobank.
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van het financiële verslag. De
kascontrole-commissie is helaas afwezig deze avond. Wel hebben zij op 5 april de boeken
gecontroleerd en goed bevonden. De penningmeester laat dit zien door het tonen van de
handtekeningen van de kascontrole-commissie.
6. Verkiezing reservelid kascommissie
De heer S. W. heeft twee keer zitting in de kascommissie gehad en wordt bedankt voor zijn
controlewerk. Voor het volgende jaar blijft de heer H. van der Veen in de kascommissie en wordt
daarbij geholpen door de heer J. B.. Als reservelid biedt zich aan de heer P. Z.

7. Begroting 2012
De penningmeester geeft een korte uitleg over de begroting voor het jaar 2012. Naar aanleiding van
de begroting wordt door de heer S. van der W. een vraag gesteld.”Waarom is de contributie voor
2012 zo hoog begroot?”. De penningmeester antwoordt dat dit de geschatte contributies voor 2012
zijn. In 2011 is te weinig contributie binnengekomen terwijl al wel de contributie aan de NOG is
afgedragen.
De heer J. H. vraagt waarom er niet automatisch wordt geïncasseerd. Door de verschillen in
contributie van de leden is dit wat minder makkelijk, luidt de reactie van de penningmeester.
Aangezien de vereniging nu een rekening bij de Rabobank heeft, wordt de inning van contributie
d.m.v. automatische incasso heroverwogen. Het blijft bij deze twee vragen. De begroting wordt hierbij
door de vergadering goedgekeurd.
8. Bestuursverkiezing: Dhr. Lieuwe Anema is aftredend en herkiesbaar
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De leden stemmen in met de herbenoeming van
Lieuwe Anema.
9. Agenda en voorstellen algemene ledenvergadering NOG
In de algemene ledenvergadering van de NOG, die voor 21 april 2012 gepland staat, wordt een viertal
voorstellen voorgelegd aan de plaatselijke verenigingen. Een nadere toelichting bij de voorstellen
wordt gegeven door dhr. E. Kupers, secretaris NOG. Het betreft de volgende punten:
- Voorstel 4.1: Verhoging afdracht door de vereniging per lid aan de NOG met € 5,-. Dit houdt
in dat per 1 jan 2013 de afdracht € 10,- per lid wordt.
- Voorstel 8.1 en voorstel 8.2 hebben te maken met een versoepeling van de melkcontrole.
- Daarnaast wordt door de NOG voorgesteld om een wijzing in de statuten mogelijk te maken in
verband met de nieuwe erkenning van de NOG bij het PVV(Productschap Vee en Vlees) voor
wat betreft “Voorkoming Discriminatie” en de berekening van de “inteeltfactor”. Naar
aanleiding van de toelichting door de heer Kupers wordt een aantal vragen gesteld.
De heer L. A. vraagt waarom de contributie verhoogd moet worden terwijl het verenigingsvermogen
eind 2011 ongeveer € 38.000,- bedraagt. De heer Kupers antwoordt dat in 2016 de NOG 100 jaar
bestaat en dat de vereniging dan extra activiteiten zal organiseren. Een aanvullende vraag van de
heer A. is waarom de foktechnische kosten zo hoog begroot worden terwijl de werkelijke kosten veel
lager liggen. Als antwoord krijgt hij dat deze foktechnische kosten eigenlijk zo hoog zouden moeten
zijn, echter deze kosten worden niet altijd bij het NOG geclaimd. Dit heeft dan veelal betrekking op de
kosten voor gemaakte kilometers. Daarnaast gebeurt er ook veel, waarbij moet worden gedacht aan
scholing keurmeesters, ontwikkeling inteeltverhaal etc.
De heer F. G. vraagt waarom de contributie in deze crisistijd omhoog moet. “Alles wordt duurder en
anders zal de NOG moeten interen”, aldus de heer Kupers.
Na de uitleg door de heer Kupers worden de vier voorstellen aan de leden in stemming gebracht.
Voorstel 4.1: 24 leden voor, 2 tegen
Voorstel 8.1: 23 leden voor, 1 tegen
Voorstel 8.2: 25 leden voor, 0 tegen
Statutenwijziging: 28 leden voor, 0 tegen
Dit houdt in dat de vereniging Fryslân tijdens de algemene ledenvergadering van de NOG op 21 april
2012 a.s. op alle 4 de voorstellen haar fiat zal geven.
Na de intensieve stemmingronde wordt overgegaan tot een korte pauze.
10. Evaluatie keuring te Wouterswoude
Het weer zat helaas niet mee deze dag. De locatie van de NCW-keuring was redelijk goed. Het terrein
waar de CW-keuring werd gehouden was te nat en grotendeels vertrapt door paarden. Tevens gaf de
aanvoer van de geiten problemen. Dit moet volgend jaar beter. Er is een alternatieve locatie
aanwezig. We hopen echter dat het volgend jaar beter weer is en de locatie droog, anders wordt
gebruik gemaakt van de alternatieve locatie.
De heer S. P. vraagt zich af of het mogelijk is om bijvoorbeeld een snackwagen/catering in de buurt
van het keuringterrein te krijgen. Dit wordt meegenomen in het overleg met de
paardendagcommissie.

De heer H. H. vraagt of het mogelijk is om tenten te organiseren voor regen en/of zon. Dit zal door
het bestuur nog nader worden bekeken i.v.m. organisatie en kosten.
Verder geen op- en of aanmerkingen van de leden.
11. Agenda keuringen 2012
Op 23 juni is er een NCW geitenkeuring van kring Zuid-Oost en Jubbega te Jubbega
Op 21 juli is er een NCW geitenkeuring van vereniging Pingjum te Witmarsum
OP 28 juli de geitenkeuring CW en NCW van Geitenfokvereniging Fryslân
Op 13 augustus de bokkenkeuring CW en NCW van Geitenfokvereniging Fryslân
Op 20 augustus de geitenkeuring NCW van Keuringscommissie Noord (Tevens landelijk NCW!)
Op 27 augustus de geitenkeuring CW van Keuringscommissie Noord
12. Reglementen keuringsdeelname
Door de komst van het IenR-systeem wordt het organiseren van een keuring steeds meer een
administratieve bezigheid. De volgende keuringsreglementen zijn aan de vergadering voorgelegd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Registratie in het stamboek
Registratie in het IenR-systeem van ministerie ELI dient op orde te zijn
Gezondheidsverklaring dierenarts
Q- koorts-enting en registratie in IenR-systeem
In verband met registratie in IenR-systeem, druk catalogus, geen bijschrijvingen meer na
uiterste datum voor aanmelding deelname aan de keuring
Alleen op de keuring aangemelde dieren worden opgenomen in het stamboek
U dient alleen (voor de keuring) aangemelde dieren op het keuringsterrein aan te voeren
Machtiging voor geitenfokvereniging voor aan- en afmelden op keuring
Geiten of bokken worden door de vereniging alleen van uw bedrijf af- en aangemeld en op
het keuringsterrein aan- en afgemeld.

In de vergadering kwamen geen reacties naar aanleiding van deze reglementen, ze zullen de
komende zomer gaan gelden op de te houden keuringen.
13. Rondvraag
Er is een vraag van dhr. F. Hij heeft een bonte geit (gedekt door een witte bok) waar een wit lam uit
geboren is. Kan deze meedoen met de witte. Antwoord komt van de heer H. uit de zaal. Dit is een
oude discussie echter het lam blijft “bont” en dient als bont te worden beoordeeld. Doordat het lam
maar 1 kleur heeft wordt hierbij in de plaatsing rekening gehouden.
Verder zijn er geen vragen.
14. Presentatie van fokkerijactiviteiten van de familie Kupers te Nieuwe Pekela door de
heer E. Kupers
Door de heer Kupers wordt een enthousiasmerend verhaal gehouden over zijn passie voor geiten.
Voor hem geldt dat dit niet die ene dag op de keuring is maar het hele jaar rond. Het belangrijkste
daarbij is dat het hele gezin zeer nauw betrokken bij de geitenhouderij.
Er wordt gefokt met een aantal rassen (Nubisch, Boergeit, Wit). De veestapel tel op dit moment
ongeveer 70 dieren. Bij de fokkerij wordt ook gebruik gemaakt van kunstmatige inseminatie. Om de
beste dieren te krijgen, worden ook dieren vanuit het buitenland geïmporteerd. Geregeld heeft hij
contact met buitenlandse fokkers en wordt ook regelmatig naar het buitenland gereisd.
Al met al een boeiend verhaal.
15. Sluiting
Om ongeveer 22.25 sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen een goede terugreis en tot
ziens op de keuringen.

