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Nieuwsbrief 2011 
 
Geacht lid van Geitenfokvereniging “Fryslân”, 

 

Het jaar 2012 staat al weer voor ons en 2011 is al weer bijna voorbij. Tijd dus voor onze 

nieuwsbrief over 2011. Het jaar waarin we twee gezellige keuringen hebben gehouden in 

Wouterswoude en Jubbega. In het nieuwe jaar zullen we weer twee keuringen organiseren 

op dezelfde locaties, waarbij een aantal verbeterpunten zal worden doorgevoerd om er een 

nog groter succes van te maken.  

Binnen het bestuur van onze vereniging is het secretariaat overgegaan naar L.R. van der 

Bijl. Dit houdt in dat D. Babonnick zich als algemeen lid van het bestuur zal inzetten. Deze 

functiewisseling geeft haar meer ruimte voor baan, studie en gezin. 

Op 4 november j.l. is een najaarbijeenkomst van de NOG gehouden in Donkerbroek. Een 

aantal van onze leden was hierbij aanwezig. Momenteel is het bestuur van de NOG bezig 

met de nieuwe aanvraag als erkende stamboekorganisatie voor het Ministerie van ELI.  

Onlangs heeft het Ministerie een zogenaamde factsheet gepubliceerd met betrekking tot 

haar aanpak voor wat betreft Q-koorts. Hieruit blijkt dat hobbyhouders met geiten die 

deelnemen aan keuringen ook in 2012 verplicht zijn om hun dieren te vaccineren. In de 

ledenvergadering voor het komende jaar zullen we u hierover verder informeren.  

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 2012 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 2012            

13 april  Algemene Ledenvergadering Geitenfokvereniging Fryslân 

28 juli  Geitenkeuringen CW en NCW te Wouterswoude 

11 augustus Bokkenkeuring te Jubbega 

18 augustus Keuringscommisie Noord NCW 

25 augustus  Keuringscommisie Noord CW 

  

We wensen iedereen goede feestdagen en een succesvol 2012 toe! 

Met vriendelijke groet, 

Uw bestuur. 

mailto:zijlstra37@home.nl

