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Uitnodiging en agenda voor de “Algemene Ledenvergadering” van de NOG op zaterdag  
21 april 2012 in Sociaal-Centrum “De Kiekmure”, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk.   
U bent bereikbaar op telefoonnummer: 0341-434749.  
 
De vergadering begint om 13.00 uur en wordt uiterlijk om 16.30 uur afgesloten. 
 
1. Opening. 

 
2. Mededelingen. 

 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 april 2011. 

( Zie bijlage ) 
 

4. Financiën over 2011. 
 
* Verslag van de kascontrole door de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren J. 
Nijhof en H. Bierhof, plus de benoeming van een nieuw lid voor de 
kascontrolecommissie; 
* Balans per 31 december 2011 - Activa en Passiva .  
* Staat van baten en lasten over 2011. 
Op de vergadering liggen de winst- en verliesrekening en een gedetailleerd overzicht 
van de exploitatie van 2012 ter inzage.  
* Begroting 2012 - Samenvatting van de begroting.  
Op de vergadering ligt een gedetailleerd overzicht van de begroting ter inzage. Hierin 
zijn ook de begrotingen van de fokcommissies opgenomen. 
 
Zoals u kunt zien op de “Begroting 2012” hebben wij een negatief saldo, een 
voortzetting van de tendens van de afgelopen jaren. 
 
Het NOG-bestuur stelt voor in verband hiermede om de afdracht door de verenigingen 
per lid te verhogen met vijf euro. 
 
Voorstel 4.1: 
 

 

Afdracht per lid tot en met 2011 is:   €  5,= 
Afdracht per lid vanaf 2012 wordt: € 10,= 
  

 



 
5. Bestuursverkiezing.              

 
Penningmeester Janny den Braber is aftredend en herkiesbaar. 
 
Secretaris Engel Kupers krijgt binnen het bestuur een andere functie: Hij wordt 
bestuurslid fokkerij-aangelegenheden. 
 
Het NOG-bestuur stelt voor om Peter Quartel uit Strijen te kiezen in de functie van 
secretaris. 
 
Het NOG-bestuur stelt bovendien voor om Jan Hogervorst uit Beesd te kiezen als 
bestuurslid, waarna hij de functie algemeen bestuurslid zal gaan uitoefenen. 
 
Tegenkandidaten kunnen met inachtneming van het gestelde in de “Statuten” worden 
aangemeld bij onze secretaris, tot uiterlijk 11 april 2012. 
 

6. Bekrachtiging nieuwe bestuursleden van de fokcommissies  
en eventuele wijzigingen in het “Fokreglement – NOG”. 
 

7. Platform KSG. 
 

8. Erkenning van het NOG-Stamboek door het PVV. 
 
Er kan worden voldaan aan de wijziging van de “Statuten” m.b.t. het punt 
“Voorkoming discriminatie” en de berekening van de “inteeltfactor”. 
 
Om het voor de fokkers die met dieren “in de melkcontrole gaan” aantrekkelijker te 
maken, stelt het NOG-bestuur het volgende voor: 
 
Het ”NOG-Reglement voor de uitvoering van de melkproductiecontrole in 
Nederland” wordt als onderstaand gewijzigd. 
 
Voorstel 8.1 Art. 3.2 

(2e streepje) 
De proefmelkingen kunnen uitsluitend plaatsvinden 
volgens de onregelmatige vier-, zes- of achtwekelijkse 
controle;  
( Is nu: drie-, vier- of zeswekelijks.) 

Voorstel 8.2 Algemeen Melklijsten vanaf tweehonderd dagen worden vermeld 
in officiële stukken van de NOG ( Is nu: 250 dagen ). 
 

Overeenkomstig zal het melkcontrolereglement worden aangepast en op de website 
worden geplaatst. 
 

9. Jaarverslag 2011. 
Dit wordt tijdens de ALV aan belangstellenden uitgereikt.  

 
Uiterlijk 9 april aan het secretariaat doorgeven hoeveel exemplaren er per afdeling 
worden gewenst! 
 



 
10. Pauze. 

 
11. Evaluatie fokbeleid van een fokcommissie over de afgelopen vijf jaren. 

 
Dit jaar zal de Fokgroep Nubische Geiten het gevoerde fokbeleid van de afgelopen 
jaren toelichten en aangeven waar men de komende jaren naartoe wil. 
 

12. Presentatie door  een jubilerende vereniging? 
 
Het NOG-bestuur verzoekt de besturen van verenigingen die dit jaar een jubileum 
vieren contact op te nemen met de secretaris. 
 

13. Presentatie door de Scholingscommissie. 
 

14. Fokcommissies NOG. 
 
Korte vooruitblik op de activiteiten in 2012. 
 

15. Huldiging kampioenen melkgeiten en lammeren van de landelijke  
keuringen in 2011. 
 

16. Rondvraag. 
 

17. Sluiting. 
 

  
Nieuwe Pekela, februari 2012. 
 
Met vriendelijke groeten, 
E.A. Kupers, secretaris NOG. 
 

 
 


