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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 21-05-2016 

 

Aanwezig: 34 personen waaronder een aantal gasten. 

Afmelding:  van 3 personen is een bericht van verhindering ontvangen. 

1: Opening door de voorzitter en vaststellen agenda 

Alle leden worden welkom geheten op deze zaterdag. Speciaal welkom aan Jan Kolk (TsNH), Reinard Everts en 

Jan van Rijnsbergen (NSFO), adviseur Albert Visscher en Martin Dam (FTC). 

De agenda wordt gevolgd zoals beschreven. Om de vergadering goed te laten verlopen, wordt een microfoon 

ingeschakeld. 

 

2: Notulen 30-05-2015 

Belangrijkste punten uit de notulen betreffen de uitkomsten van het HAS-onderzoek en de uitleg van de 

activiteiten van de NSFO en de FTC. De notulen worden zonder op-of aanmerkingen goedgekeurd, de notulist 

wordt bedankt. 

 

3: Mededelingen. 

- De Nationale Keuring heeft plaats gevonden op 22 augustus 2015; een waardige, strak georganiseerde 

keuring met een klein positief resultaat. Henk Damkot licht toe; het was een mooie keuring waarbij we 

de gemiddelde NTS-fokker hebben mee kunnen krijgen voor deelname. 

- Er zijn een groot aantal Texelaars geëxporteerd naar Rusland. 

- Op 11 juni 2016 wordt de Dag van het Schaap gehouden in Ermelo, het NTS zal hier ook bij aanwezig 

zijn. 

- Het aantal nieuwe leden in 2015 bedraagt 9, het aantal bedankte leden 33 (een aantal hiervan zijn 

overleden). 

- Het jaarverslag 2015 is net gedrukt en wordt verzonden met het aankomende nummer van Het Schaap 

(aankomende week). Er zijn een aantal nummers zojuist uitgedeeld, voor overige geïnteresseerden 

kan een nummer worden toegezonden, stuurt u daarvoor een e-mail met uw NAW-gegevens naar de 

secretaris. 

- GSN (Gezamenlijke Stamboeken Nederland): 

o Q-koorts: moet er nog geënt worden?  Ja, dit betreft een politiek besluit, de komende jaren 

veranderd er niets aan het beleid. Het blijft wel steeds op de agenda staan bij het GSN-

overleg met het ministerie. 

o Blauwtong: bij het blauwtong-overleg afgelopen februari was de hele in-en exportsector 

aanwezig. In Nederland worden er geen maatregelen getroffen, België heeft vaccins 

afgenomen maar deze zijn nog niet gebruikt. Enten mag, als er entstof voorhanden is. Op dit 

moment zijn er nog geen klinische verschijnselen. Er heerst een belevingsverschil wat 

blauwtong betreft tussen Noord-en Zuid Nederland vanwege de voorgaande uitbraak jaren 

geleden. 

o Waarschuwing: de NVWA controleert streng op medicijnregistratie, er zijn reeds boetes 

uitgedeeld. Zorg dat u de registratie op dierniveau op orde hebt. 

  

4: Ingekomen stukken. 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
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5: Financiën door H. Pierik  

- rekening en verantwoording 2015: klein positief saldo van € 217,-, er is voldaan aan de begroting zoals 

opgesteld door mijn voorganger, Dhr. Van Norel.  

- Voor de Nationale Keuring is een aparte bankrekening geopend. Het saldo wat is overgebleven na de 

Nationale Keuring van 2015 zal blijven openstaan voor de Nationale Keuring van 2017. 

- De bedragen genoemd in de begroting 2016 voor promotie/website/studiegroep zullen worden 

gebruikt voor het realiseren van de nieuwe website, waarvan vandaag ook de eerste beelden getoond 

zullen worden. In de begroting van 2017 zal ook de website een aandachtspunt zijn. 

- Verslag financiële commissie: deze bestond dit jaar uit de heren Hissink en Kamphuis. De commissie 

heeft geen onvolkomenheden ontdekt en stelt derhalve de vergadering voor om de jaarrekening goed 

te keuren. De ALV gaat hiermee akkoord en verleent de penningmeester decharge.  De afdeling 

Gelderland zal volgend jaar een afgevaardigde voor de kascontrole leveren naast de heer Kamphuis. 

Hissink wordt door de voorzitter bedankt voor zijn werk in de kascontrolecommissie in de 

achterliggende 2 jaar. 

- Begroting 2017 : de contributie voor zowel leden als donateurs blijft gelijk aan 2016.   

Leden:  € 45,-( eerste jaar gratis) en donateurs € 25,-. De begroting 2017 wordt goedgekeurd. 

 

6. Stand van zaken NSFO door Reinard Everts 

- Personele zaken: Hans te Mebel gaat in dit jaar met pensioen, zijn opvolgers zijn Johan Knaap en Ido 

Altenburg. 

- Nieuwe versie NSFO-online medio juni 2016: 

o Geheel nieuwe database: 

 Verbeterde achitectuur (data in=data uit) 

 Snellere gegevensberekening 

 Geschikt voor smartphone, tablet en pc 

 Volledig eigendom NSFO 

o Juni 2016: 

 start met basisfunctionaliteiten 

 gegevens overdracht uit oude systeem gaat veel geld kosten 

 afstammingsbewijzen / stallijsten kunnen tijdelijk via kantoor@nsfo.nl.nl 

aangevraagd worden. 

o Planning: 

 Juni-september: gefaseerd inlezen van alle historische data 

 Juni-december: uitbreiding functionaliteiten 

 

Vragen m.b.t. nieuwe versie NSFO-online:  

- Hoe gaat het met de fokwaardeberekening van juni? 

o Die zal dit jaar iets eerder zijn, u kunt een stallijst met fokwaarden uitdraaien  

- Kan er een e-mail gestuurd worden zodra de berekening gedaan is? 

o Ja , dat zal worden gedaan. 

- Van wie zijn de gegevens in NSFO-online? 

o Van leden, NSFO kan hooguit gegevens op koppelniveau doorgeven, niet op bedrijfsniveau. 

- Komen er ook mogelijkheden voor handhold readers? 

o Ja, er wordt aan gewerkt dat er een koppeling komt tussen NSFO-online en de readers.  

- Zijn er extra kosten voor NSFO-online? 

o Nee, voor leden blijven de prijzen gelijk. 
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- Projecten NSFO 2016: 

o Rotkreupel: er verschijnt een special bij Het Schaap en op de Dag van het Schaap wordt er ook 

aandacht aan geschonken. 

o Fokwaarden en Ras Selectie Index project in samenwerking met Wageningen (Jan ten Napel); 

Geboortegewicht – Aflamgemak – Geboortegemak – 8 weken gewicht – Effect PMSG gebruik 

op worpgrootte – Wormresistentie – Exterieurkenmerken (op basis van keuringsbalk en 

lineaire scores) 

 

 Fokwaarde: zegt iets over één kenmerk (bij voorkeur uitgedrukt in de maat zoals het 

gemeten wordt) 

 Index: is opgebouwd uit meerdere kenmerken (geeft volgorde aan tussen dieren, hoe 

hoger hoe beter) 

“Texelaar-index”: 

Alle bekende fokwaarden van de Texelaar worden ingewogen in deze index. 

Hoe zwaar elke fokwaarde meeweegt bepaald het stamboek zelf. Op termijn is eigen Bedrijf 

Selectie Index mogelijk. 

 

 

7. Foktechnische commissie (FTC) 

Terugblik 2015: 

- Er is het afgelopen jaar 3x vergaderd, de subcommissies hebben ook nog vergaderd. Op de website is 

na iedere vergadering een korte samenvatting te vinden. 

- Er is een jurydag georganiseerd bij de fam. Van Norel, het was een geslaagde leerzame dag met 15 

aanwezige leden. 

-  Nationale Keuring 2015: getoond exterieur om trots op te zijn! 

- Er is een onderzoek geweest door een stageloopster van het NSFO naar het ideale karkas. 

- Vernieuwen fokreglement: gelijkstellen NTS/TsNH ter stemming op ALV 2017. 

- Preferente ram: onderzoek naar mogelijkheden met het nieuwe systeem van NSFO. 

Activiteiten 2016: 

- Op 2 juli staat er weer een jurydag gepland. 

- Op 11 juni wordt de Texelaar gepromoot op de Dag van Het Schaap. 

- De afronding van het nieuwe fokreglement zal worden gedaan n.a.v. op-en aanmerkingen. 

 

 

8. Vervolg uitkomsten HAS- onderzoek 

Verbetering van de communicatie was een groot aandachtspunt bij de uitkomsten van het HAS-onderzoek. 

Hieraan zal gewerkt worden d.m.v.: 

- Het frequenter plaatsen/verspreiden van een nieuwsbrief vanuit het HB (eens per 2-3 maanden) 

- Een kort verslag van de HB-vergadering plaatsen op de website 

- De notulen van de ALV komen na goedkeuring HB op de website en/of nieuwsbrief i.p.v. enkel in het 

jaarverslag. 

- Alle stukken welke verstuurd dienen te worden naar alle leden, worden verstuurd vanuit HB via de 

afdelingssecretarissen, aangezien zij alle (recente) adressen hebben van de leden. 

- Voorzitter heeft enkele afdelingsvergaderingen bezocht en nadere toelichting gegeven n.a.v. de 

plannen voor nieuwe regio-indeling. 

- Op afdelingsniveau zijn er al zaken gaande, maar het verschilt per afdeling hoever iedereen is. 
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Hoever zijn de afdelingen? 

- Limburg/Noord-Brabant en ZuidHolland/Utrecht zijn al in gesprek met elkaar, Zeeland is nog 

twijfelend. Willen wel graag eigen activiteiten behouden, maar leden staan er open tegenover.  

Denken aan gezamenlijke excursie of evt. bestuursleden. 

- Het noorden (Groningen, Friesland en Drente) heeft al jaren een gezamenlijke fokdag. Ze zijn 

daarnaast voornemens om met de 3 regiobesturen weer bij elkaar te komen, ze staan ook open voor 

samenwerking met Overijssel/Flevoland. 

- Overijssel/Flevoland heeft een enquête gehouden onder de leden over hun wensen en gaat in gesprek 

met zowel de 3 noordelijke afdelingen als Gelderland. 

- Gelderland wil graag vasthouden aan de huidige regionale indeling. Er komt ook in deze afdeling nog 

een enquête onder de leden. 

Vraag: Als we in 2017 naar 3 regio’s gaan, moeten er in deze ALV dan geen wijziging van de statuten    

plaatsvinden? 

Antw: Nee, 1 januari 2017 is genoemde datum zodat afdelingen in gesprek gaan, qua daadwerkelijke nieuwe 

regio-indeling moeten er nog veel stappen gezet worden. 

 

Tot slot komt er een geheel vernieuwde website, de oude website is: 

- Slecht vindbaar via de zoekmachines 

- Vooral bedoeld voor leden i.p.v. overige geïnteresseerden 

- Niet gebruiksvriendelijk 

De nieuwe website bevat:  

- Meer nieuwsitems op de homepage 

- Mogelijkheden voor de diverse regio’s, aanpasbaar door afdelingssecretarissen 

- Onderaan de pagina foto’s+tekst van een stamboekfokker (ervaringen), daarop kan worden 

doorgeklikt voor een bedrijfsverhaal 

- Meer beeld, minder tekst 

- Een koppeling naar Facebook / NSFO 

- Een gastenboekfunctie 

- Mogelijkheid voor Engelstalige website 

Het betreft een gezamenlijke website met TsNH. 

 

 

9. Rondvraag 

-  Couperen van het ooilam was jaren geleden hele heisa, hoe staat u er tegenover, voorzitter? 

 Er is nl. een bodemprocedure gestart om het coupeerverbod te weerleggen. 

Antw: In Nederland is een coupeerverbod. Wilt u de uitslag van de bodemprocedure doorgeven aan de 

secretaris? 

- Op de lijst met sterooien staan teveel oude ooien, is het mogelijk deze te actualiseren? 

Antw: Alle ooien die nog mutaties hebben in het jaar van publicatie, worden gepubliceerd. De lijst zou 

eventueel nagekeken kunnen worden of deze nog actueel is. 

 

10:  Sluiting 

De voorzitter sluit om 14.00 uur de vergadering onder dankzegging voor aanwezigheid en inbreng en onder 

toezegging dat de communicatie verbeterd zal worden. Tot ziens op de Dag van het Schaap of één van de 

keuringen! 

 

Juni 2016 

Hilde Pierik, secretaris. 

 


