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Betreft: agenda Algemene Ledenvergadering op zaterdag 2 juni 2018 

 

Geachte dames en heren, 

 

Hierbij wil ik u namens de voorzitter uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van het 

NTS, welke gehouden wordt op zaterdag 2 juni 2018 in De Schakel te Nijkerk. Aanvang 

10.00 uur. Het adres is: Oranjelaan 10 3862 CX Nijkerk (033-2460804).  

 

Agenda: 

1:  Opening door voorzitter J. de Beer en vaststellen agenda  

2:  Vaststellen notulen ledenvergadering 2017 (zie bijlage) 

3:   Mededelingen  

      Overleg TsNH-TES-NTS  en  overleg GSN(gezamenlijke stamboeken Ned) 

4:  Ingekomen stukken (RVO: EU fokkerijverordening)  

5:  Voorstel vanuit afdelingen (pref rammen zie bijlagen) 

6 : Bestuurszaken : verkiezing voorz., aftredend en herkiesbaar J. de Beer 

                                   stand van zaken regiovorming en gedachtewisseling statutenwijziging  

                                   wijziging secretariaat-penningmeester 

7:  Financiën: rekening en verantwoording 2017 en begroting 2019 (zie bijlage) 

8:  Mededelingen vanuit NSFO door Johan Knaap 

o.a. fokken op wormresistentie en bijbehorende fokwaarden 

9:  Mededelingen Foktechnische Commissie 

10:  Dag van het Schaap 9 juni 2018 

11: Wolf  :  inleiding door Ellen van Norren van “Wolven in Nederland” 

12: Rondvraag 

13: Sluiting van de vergadering 

 

+/- 13.00u: Na afloop wordt er voor een broodje gezorgd 

 

Met vriendelijke groet, 

notulist/penn. 

Chris van Norel 
 

 

 

 



 

Toelichting agenda: 

Punt 5: Alhoewel dit voorstel  van de noordelijke afdelingen een andere route heeft 

doorlopen dan normaliter gebruikelijk is geeft het HB een positief advies over het voorstel  

met inbegrip van de opmerkingen die door de FTC zijn gemaakt.  Mede vanwege het feit dat 

dit voorstel al een lange weg heeft begaan en verdere vertraging niet wenselijk is, is voor de 

voorgestelde werkwijze gekozen. 

Punt 6: Dit jaar is de 5-jarige zittingstermijn van de voorzitter afgelopen. Het HB draagt 

Johan unaniem voor een tweede termijn van 5 jaar voor. 

Stand van zaken regiovorming: 

 De 3 noordelijke  afdelingen en de afdeling Ov/Fl  hebben overeenstemming bereikt om 

samen als regio noord verder op te trekken  

De afdelingen Gelderland en Zeeland wensen zelfstandig te blijven 

De afdeling ZH/Utr wil de huidige samenwerking met afd. NBr/Lb  continueren, maar wenst 

wel zelfstandig te blijven. De afd. NBr/Lb betreurt dit en was graag gefuseerd. 

Er zal een gedachtewisseling plaats vinden over de consequenties van het voorgaande voor 

de samenstelling van het HB, de stemverhoudingen en om kortere lijnen te creëren wat 

betreft inspraak van de leden. 

 

Punt 7: het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat Daarin is ook het positieve 

resultaat van de Nationale keuring(samen met TsNH en SBT) meegenomen.   

Voorstel: contributie 2019 gelijk houden aan 2018, zijnde € 45,00 voor leden en € 25,00 voor 

donateurs 

 

 

 


