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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20-05-2017 

 

Aanwezig: 33 personen waaronder een aantal gasten. 

Afmelding:  van 6 personen is een bericht van verhindering ontvangen. 

Arie Den Blanken – Gert Kamphuis – Henri Blok- Fons Pierik – Joop Moorthamer – Jacques Engelen (Het 

Schaap) 

 

1: Opening door de voorzitter en vaststellen agenda 

Jan Kolk- Albert Visser-Jan van Rijnsbergen-Marjo van Bergen en Johan Knaap. 

Vergadering stemt in met Lunch om 12.30u ipv 12.15u. 

 

2: Notulen 31-05-2016 

Geen opmerkingen. 

Vragen:  

Albert van Loo: Moeten de statuten gewijzigd worden? Staat nee, moet dat geen ja zijn? (blz. 4) 

- Als het eenmaal zover is, dat er sprake is van een nieuwe gevormde regio-dan zal HB moeten kijken 

wat er gewijzigd moet worden. 

 

 

3: Mededelingen. 

Secretaris:  

-Jaarverslag gisteren bij iedereen op de mat gevallen, dit jaar in 2 delen. Nu de afdelingsverslagen, medio 

september de dierlijsten. Dierlijsten zijn nu nog niet aangeleverd door NSFO. 

Voorzitter:  

-Nieuwe website is gemaakt en de lucht ingegaan dit jaar, wordt beheerd door 2 personen/regio om zo de 

communicatie te verbeteren en een breder publiek te bereiken. Op dit moment wordt er gewerkt aan de 

engelstalige versie. Veel beeldmateriaal / samen met TsNH. Puntjes worden op de i gezet. Betreft 

vrijwilligerswerk, daarom iets later dan in eerste instantie gepland. 

- NSFO-zaken worden straks door Marjo besproken. 

- Nationale 2017: NTS + TsNH + Blauwen. Zie verderop in de vergadering. 

- Stukje communicatie HAS-onderzoek opgepakt middels nieuwsbrieven, welke ook terug te vinden zijn op de 

website. De nieuwsbrieven worden een aantal weken na de HB-vergadering gestuurd en verspreid door de 

afdelingssecretarissen. 

 

4: Ingekomen stukken. 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

5. Voorstellen. 

Voorstel 1: Verlenen Predicaat Preferentschap aan fokrammen uit het NTS-gebied 

 

Vraag: nu wordt er op basis van computergegevens gekozen, wordt er straks gekozen met een keuring? Of 

pc+keuring? FTC (Martin) hebben al meerdere keren de voorwaarden aangepast/eisen verlagen om preferente 

rammen naar voren te krijgen. Er zal nog wel wat denkwerk aan vooraf gaan. 

Antw: er zal zowel vanuit de database als uit de praktijk een preferente ram gekozen worden. 

 

Dit voorstel blijkt niet rijp voor de besluitvorming, de noordelijke provincies gaan opnieuw kijken naar de 

uitvoering van dit voorstel. 

 

 



2 

 

Voorstel 2: Vernieuwd fokreglement 

 

12 voor 1 tegen (Groningen), 1 niet gestemd (Zeeland) 

 

5: Financiën door H. Pierik  

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

Noord-Brabant zal volgend jaar een afgevaardigde voor de kascontrole leveren naast de heer 

Versteeg. Kamphuis wordt door de voorzitter bedankt voor zijn werk in de kascontrolecommissie in de 

achterliggende 2 jaar. 

- Begroting 2018 :  

o De contributie voor zowel leden als donateurs blijft gelijk aan 2017.   

Leden:  € 45,-( eerste jaar gratis) en donateurs € 25,-. De begroting 2018 wordt goedgekeurd. 

 

Geert: Waarom de kosten voor de FTC zo hoog? Facturen lineair scoren. 

Romke: Moet iedereen de financiën kunnen lezen op de website? Transparantie is oké, maar het hoeft 

niet op de website. Iedereen mee eens, volgend jaar kijken hoe het jaarverslag moet en per direct van 

de website afhalen. 

 

Geen opmerkingen over financiële verslag en begroting na uitleg van de penningmeester. 

Verdeelsleutel met TsNH wordt opnieuw bekeken, nu 25%/75%. In najaars-HB-vergadering. 

 

7. Stand van zaken NSFO door Marjo van Bergen 

NSFO-online 

Mogelijkheden mei 2017: Dekkingen-geboortes-aan/afvoer/sterfte/omnummeren/gewichten invoeren 

Planning: 

- Fokwaardeschattingen (medio juni, zichtbaar op de dierlijst) 

- Resterende data inlezen 

- Diergezondheidsprogramma 

- Stamboeknummers invoeren 

- Rasbalken en statussen berekenen 

- Rapportages en lijsten aanmaken 

- Afstammingsbewijs aanpassen (vanuit Europese eisen moeten bepaalde gegevens erop staan, evt. 

dubbelzijdig) 

NSFO is op de achtergrond bezig met deze punten uit de planning. Op het moment dat deze punten gereed 

zijn, worden ze zichtbaar. 

 

Fokwaardeschatting 

Wat is er nodig? 

- Voldoende betrouwbare en geschikte gegevens 

- Erfelijkheid van kenmerken en de genetische correlatie 

- Automatiseren van proces 

- Goede rapportages van fokker en stamboek 

Nieuwe fokwaarden: 

Geboortegewicht-aflamgemak/geboortegemak – worpgrootte – doodgeboren lammeren – vroegrijpheid – 

exterieurkenmerken – 8/20 weken gewicht – wormresistentie 

Fokwaarde: zegt iets over één kenmerk, bij voorkeur uitgedrukt in de maat zoals het gemeten wordt  

Er wordt door het NSFO gedacht over een wijziging van de uitdrukking van de fokwaarden. Nu bijv. fokwaarde 

van 110, wordt straks bijv. +0,14 lam. Let op communicatie/uitleg en betrek de FTC en de fokkers hierbij!  



3 

 

 

Herfstinspectie 2016-2017 

Lineaire scores 

- Op ruim 85 bedrijven bijna 600 ooien lineair gescoord 

- Ooien gemeten op 6 punten, geeft de verhoudingen in een schaap weer 

 

Uniform keuren: 

- Min. 2x per jaar gezamenlijk keuren 

- Verschil tussen inspecteurs onderling mag niet te groot zijn 

- Schapen meerdere keren inschrijven mag geen grote verschillen per inspecteur geven 

- Opvallende zaken evalueren en volgende keer op terugkomen 

 

Aandachtspunten herfstinspectie 2016-2017: 

- Uniformiteit tussen (nieuwe) inspecteurs 

- Schapen op onderdelen bekijken 

- Mondelinge toelichting 

- Spreiding aanbrengen 

 

Plannen inspectie 2017-2018 

- Extra aandacht voor beenwerk 

- Oktober + december  samen inschrijven 

- Punt van aandacht: plannen van de routes. Er wordt zeer vroegtijdig doorgegeven wanneer er gepland 

gaat worden, om het aantal afzeggers te verkleinen. Het is op deze manier niet rendabel meer. 

 

Kwaliteitsbewaking 

NSFO is ISO 9001 gecertificeerd, vastleggen van protocollen. 

Eerst alleen voor diergezondheidsprogramma, nu ook voor fokkerij. 

 

Vragen; 

Huub: veel rammen A-score voor ontwikkeling? Eisen bijstellen om uitdaging te hebben? 

Antw: Paar jaar geleden bijgesteld, wordt af en toe naar gekeken. 

 

Voorzitter bedankt Marjo voor de uitleg en doet de afdelingsvoorzitters de oproep in hun najaarsvergadering 

na te denken over de fokwaarden. Lineair scoren verrijking om de nadruk te leggen op de diverse onderdelen. 

 

 

8. Foktechnische commissie (FTC) 

Terugblik 2016: In het jaarverslag heeft Martin Dam teruggeblikt op 2016. 

Jurydag bij fam. Van Norel, nogmaals bedankt voor de medewerking en gastvrijheid. Goede opkomst. 

HB besloten dit jaar geen jurydag te doen, wel Nationale Keuring. 

TSNH in financiële dip, 1x vergaderd zonder hen. Vanaf 2017 weer helemaal compleet en Ad van Iersel 

toegevoegd vanuit Zuid. FTC bestaat uit mensen uit diverse afdelingen/windstreken/fokkerij-inzichten. 

2017:  

- Opstellen jury richtlijn. Er is over gepraat, maar nog geen definitieve richtlijn. Wordt vervolgd. 

- Volgt NSFO wat betreft de fokwaarden. 

 

9. Nationale Keuring 2017 

Zaterdag 19 augustus 2017 in Wenum Wiesel. Er is een commissie vastgesteld welke met het draaiboek incl. 

evaluatie en startkapitaal. 
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Het wordt georganiseerd door TSNH + NTS + Blauwen: Mathee Kamp (voorzitter), Niels Groot Nibbelink, Beert 

van Wijncoop, Frank Stegeman, Johan Hokkeling, Ad Klaver, Jos Schabbink, Gerrit Hammink, Toon Reijers en 

Hilde Pierik. 

Inschrijfprogramma bekend, ook mogelijkheid tot laten zien van bedrijf. 

Sponsoren zoektocht gestart 

Q-koorts enting voor 14 juni / 2e voor 4 augustus 

3 ringen keuren om snelheid in programma te houden 

Lieuwe Vroom / Fillipus Hoekstra bereid gevonden voor de catalogus 

Verzoek voor 10 beste ramlammeren, worden geselecteerd 

 

Vraag: ook ruimte voor de jeugd? Antw: Kunnen we doen, leuk idee! 

Vraag: Catering niet naar wens, duurde te lang. Antw: Evt. inzet meer mensen, tip wordt meegenomen. 

Vraag: (Jan Kolk) hoeveel geld van sponsoren? Antw: 50 % sponsoren, 50% inschrijfgeld/catalogus 

Suggesties voor sponsoren zijn welkom, ook leden kunnen zelf adverteren. 

 

Voorzitter geeft Mathee Kamp het vertrouwen en wenst hem succes als voorzitter van de Nationale Keuring. 

 

10. Gewicht-en conditieverloop bij lacterende stamboek Texelaar-ooien in relatie tot groeicijfers van de 

lammeren door Johan Knaap 

-Studenten HAS Den Bosch doen onderzoek (20 weken) 

3 bedrijven, 100 gelammerde ooien, 3 meetmomenten (week  0-4-10), gestart +/- 14 dagen na aflammeren. 

Gekeken naar effect van bekappen. De hoeven zijn gemeten, bekeken en gefotografeerd. 

Gekeken naar gewichten, de ooien en de lammeren zijn gewogen. 

Voorlopige resultaten; tot 4 jarige leeftijd vallen ooien niet of minder af, vanaf 5-jarige leeftijd vallen de ooien 

af. Gewichtsverloop van de lammeren: zowel een-als tweelingen gaan redelijk gelijk op, op een leeftijd van 6 

weken zet de groei mooi door. Grote verschillen in groei per dag per lam. 

NSFO-online: wat kunt u zelf doen? Invoeren van (geboorte)gewichten. Nu per dier zichtbaar, straks door te 

trekken naar rapportages. Grafiek is te vinden onderaan de dierkaart. 

Vraag (Albert v Loo): wordt er gekeken naar het beenwerk? Antw; ja, er is locomotiescore gedaan en gekeken 

(afwijkingen van) beenwerk.  

Vraag (Jur Zomerman): was er subsidie voor dit project? Antw: Ja, valt onder het 5-jarig rotkreupelproject. 

 

Compliment aan Johan dat hij zich zo goed heeft ingewerkt en voor de uitvoerige uiteenzetting. 

 

11. Rondvraag 

- Fillipus: Website is mooi, maar fokkers-pagina’s zijn niet up-to-date en links kloppen niet. 

Antw: website’s die al jaren niet onderhouden zijn worden niet geplaatst, niet kloppende links kunnen worden 

doorgegeven aan de onderhoudende personen.  

 

12:  Sluiting 

De voorzitter sluit om 12.30 uur de vergadering onder dankzegging voor aanwezigheid en inbreng. Ook wordt 

de NSFO bedankt voor hun inbreng. De voorzitter wenst u een mooi seizoen, hopelijk een goede groei van de 

lammeren en tot ziens op 19 augustus op de Nationale Keuring! 

 

Juni 2017 

Hilde Pierik, secretaris. 

 


