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Haringhuizen, 07 januari 2019 

AAN : de leden en donateurs van het T.S.N.H.  
 
Hierbij nodigen wij, u van harte uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering  van het T.S.N.H. op  

donderdag  24  januari 2019, in Dorpshuis “De Oude Stal”,  Dorpsstraat  17  te Haringhuizen. 
 

Aanvang  :  10.15 uur    AGENDA : 
 
1. Opening door de voorzitter dhr. J.Kolk 

2. Notulen ledenvergadering d.d. 25 januari 2018 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Financiën, ( door de penningmeester Eduard Hin) 

    * Rekening  2018 

    * Verslag kascontrole commissie Arie Zee/Dick Roele 

    *  Begroting  2019 

    *  Balans 

5. Benoeming  kascontrolecommissie rekening 2019  en begroting 2020 

      Voorstel  Ad Klaver/Arie Zee en plaatsvervanger ….. 

6. Mededelingen fok technische commissie  

   *  Overzicht  behandelde zaken in 2018 en plannen voor 2019 

   *  Voorstellen vanuit de foktechnische commissie. 

Toevoegen DOO(dood voor def. keuring) (artikel 24 lid 3) 
Wanneer een ram doodgaat voordat hij definitief is ingeschreven dan dient de eigenaar dit te melden bij de inspecteur. De ram 
krijgt dan een keuringsbalk  met DO(dood voor opname) en de balk blijft verder leeg. De nakomelingen kunnen zodoende wel de 
status volbloed krijgen.  Wanneer deze ram wel een voorlopige inschrijving heeft dan verdwijnt deze voorlopige balk op het 
afstammingsbewijs. Dit lijkt niet wenselijk en daarom wordt voorgesteld om een keuringssoort toe te voegen:  
DOO(dood voor def. keuring) en de voorlopige keuring te blijven vermelden.   
 Index worpgrootte voor rammen (artikel 31 lid 2) 
Op dit moment is in het Fokreglement opgenomen dat een ram een minimale fokwaarde van 86 voor worpgrootte moet hebben 
om ingezet te mogen worden voor de fokkerij. De fokwaardes worden sinds vorig jaar anders uitgedrukt en voor de oude 86 
moet je nu -0.18 lezen.  Er zijn nu meer fokwaarden en dan is het de vraag waarom alleen voor worpgrootte  een ram 
uitgesloten moet worden. Een dergelijke ram kan bv. wel heel goed scoren  op andere kenmerken zoals groei  of exterieur. De 
FTC adviseert daarom om dit jaar geen eis voor worpgrootte te stellen. Voor de toekomst komt de FTC met een nieuw voorstel 
waarbij meer kenmerken betrokken worden.   
Blind verervende dieren (artikel 32) 
Voorgesteld wordt om alle nakomelingen van blind verervende dieren de status B te geven.  
Nu geldt dit  alleen voor dieren die na deze constatering zijn geboren.   
 7.  Mededelingen NSFO ( verzorgt door Jan Zwagerman) 

 8.  Werkplan  fokdagen  2019 

      Maandag   5 augustus  Opmeer,  Maandag 2  september Den Burg,  Dinsdag 10  september Purmerend,  

      Nationale Keuring , zaterdag 24 augustus 2019 

9.   Rondvraag 

10. Sluiting         
Jan Kolk voorzitter,     Wout Rodenburg, secretaris 

 
 
 
 

Uitnodiging algemene ledenvergadering 24 januari 2019 


