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Beste NTS-leden, 

Hierbij een nieuwsbrief vanuit het HB.  

 

Website NTS/TSNH 

De nieuwe website van het NTS/TsNH is bijna gereed!  

Op 30 november is er een informatieavond georganiseerd voor enkele mensen uit de afdelingen, waarbij zij  

geleerd hebben hoe zij (in het vervolg) zelfstandig informatie kunnen toevoegen en wijzigen. Hierdoor 

kunnen we u veel sneller en vaker van informatie voorzien en zo de website actueel houden. 

De website zal tevens nog beschikbaar komen in het Engels, dit zal in een later stadium gerealiseerd 

worden. 

 

NSFO-online 

Het NSFO gaat bij het nieuwe NSFO-online voor kwaliteit en kwaliteit kost tijd. De implementatie duurt nu 

al veel langer dan verwacht en dit levert frustraties bij u als gebruiker op.  

De aanlevering van de gegevens van de huidige database is niet op de juiste manier verlopen, er zijn echter 

geen gegevens kwijt en iedere fout wordt direct gecorrigeerd.  

Het NSFO heeft inmiddels een aantal nieuwsbrieven met updates verstuurd en 4 informatie-avonden 

georganiseerd.  Daarmee trachten zij u op de hoogte te houden. 

De Voorzitter van het NTS heeft onlangs contact gehad met de Voorzitter van NSFO (dhr. Van Rijnsbergen ) 

en heeft daarbij zijn bezorgdheid geuit omtrent de gang van zaken m.b.t. NSFO-online. 

 

Nationale Keuring 

Binnenkort zullen de voorbereidingen voor de Nationale Keuring 2017 gestart worden.  Er is een voorlopige 

werkdatum geprikt op zaterdag 19 augustus 2017. In een volgende nieuwsbrief lees je meer over de             

” Nationale 2017”. 

Fokreglement  

Het nieuwe concept fokreglement is naar de afdelingen gestuurd zodat zij eventuele op- of aanmerkingen 

kunnen maken. Ook kunt u het vinden op onze website www.texelsheep.nl onder ‘Mededelingen NTS’. 

Het nieuwe fokreglement zal tijdens de Algemene Ledenvergadering van mei 2017 ter goedkeuring worden 

aangeboden. 

  

http://www.texelsheep.nl/


 

 

Overige mededelingen 

- De concept notulen van de afgelopen ALV kunt u vinden op onze website www.texelsheep.nl 

 

- Begin van het nieuwe jaar zal er weer gestart worden met de voorbereidingen voor het nieuwe 

jaarverslag. Heeft u mooie foto’s, stuur ze dan op naar de secretaris (eric-hilde@hotmail.com). 

 

- Binnenkort zal er een gesprek plaatsvinden tussen de voorzitter/enkele HB-leden en enkele 

bestuursleden van afdeling en districten uit Gelderland inzake de actuele ontwikkelingen binnen de 

afdeling Gelderland. 

 

Agenda 2017 

HB-vergaderingen: 

- 20 februari 2017 

- 24 april 2017 

- 11 september 2017 

- 11 december 2017  

Algemene Ledengadering: 

- 20 mei 2017 

Winterkeuringen: 

- 7 januari 2017: Blijham 

- 14 januari 2017: Wenum Wiesel 

- 14 januari 2017: Den Burg (Texel) 

- 28 januari 2017: St. Oedenrode 

- 4 februari 2017: Tolbert 

- 11 februari 2017: Midden-Beemster 

Voor meer informatie over de keuringen zie http://www.texelsheep.nl/fokdagen 

 

Tot slot 

Tot slot willen we u een fijn 2017 en een mooie lammertijd toewensen! 

 

 

Vriendelijke groet, 

Het hoofdbestuur 

Januari 2017 
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