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Nieuwsbrief 2012
Geacht lid van Geitenfokvereniging “Fryslân”,
Hierbij de nieuwsbrief van de geitenfokvereniging aan het einde van het jaar 2012. Zoals
gebruikelijk een aantal berichten voordat we het nieuwe jaar tegemoet gaan. In het
afgelopen keuringsseizoen hebben we in twee dagen een geitenkeuring alsook een
bokkenkeuring gehouden. De geitenkeuring te Wouterswoude kende dit jaar behoorlijk
betere weersomstandigheden ten opzichte van het voorgaande jaar. We zien daarom graag
uit naar de volgende editie en hopen dat we op veel aanmeldingen kunnen rekenen. Dit geld
ook voor de bokkenkeuring. Een grote deelname is van groot belang voor onze vereniging.
Binnen de NOG vinden er zeer binnenkort bijeenkomsten plaats met betrekking tot het
functioneren van de NOG en haar betrokkenheid bij de leden. De laatste jaren is er o.a.
binnen het NOG bestuur een tekort aan nieuw bestuurtalent. Reden voor de NOG om hier nu
werk van te maken. In samenwerking met verenigingen, fokgroepen en afvaardiging van
stamboeksecretarissen en scholingcommissie zal worden gediscussieerd over mogelijke
verbeteringen. Namens onze vereniging zal onze voorzitter, L. van Weperen deelnemen.
Indien u als lid ideeën hebt over het functioneren van de NOG of indien u zicht geroepen
voelt als toekomstig bestuurslid dan horen wij dat uiteraard graag van u.
Zoals ieder jaar vindt op 31 december de jaarlijkse telling van uw stamboekdieren plaats.
Aan de hand van het aantal geiten dat op 31 december op uw naam geregistreerd staat,
wordt de contributie voor 2013 vastgesteld. Bij deze nieuwsbrief hebben wij weer een lijst
bijgevoegd met de huidige stand van zaken. Controleert u de lijst goed! Eventuele
wijzigingen kunt u vóór 31 december doorgeven aan de stamboeksecretaris: dhr. P. Zijlstra,
Tsjaerddyk 33, 8773 KM Folsgare. Tel/fax 0515-569638. E-mail:zijlstra37@home.nl
Indien wij nog niet in het bezit zijn van uw e-mailadres, dan ontvangen wij dat graag van u op
lrvanderbijl@hotmail.nl. Alvast bedankt.
Agenda 2013
12 april
27 juli
10 augustus
17 augustus
24 augustus
13 september

Algemene Ledenvergadering Geitenfokvereniging Fryslân
Geitenkeuringen CW en NCW te Wouterswoude
Bokkenkeuring te Jubbega
Keuringscommisie Noord NCW (onder voorbehoud nationale NCW)
Keuringscommisie Noord CW
Nationale CW keuring te Barneveld

We wensen iedereen goede feestdagen en een succesvol 2013 toe!
Met vriendelijke groet,
Uw bestuur.
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