
Beste NTS-leden, 

Hierbij een nieuwsbrief vanuit het HB. 

 

Algemene Ledenvergadering 21 mei 2016 

De ALV werd bezocht door een 50-tal leden. Een terugblik op de bestuursagenda in het kader van het 
onderzoek naar de toekomst van het NTS. Ook werd stil gestaan bij het succes van export van onze texelaar 
naar Wit-Rusland en de mogelijke nieuwe vraag voor 2016. Uiteraard was er aandacht voor het grote 
succes van de Nationale keuring 2015: een goed bezochte keuring met topdieren uit alle windstreken. 
Dieren die allemaal voldoen aan het fokdoel van het NTS/TsnH. Tot slot werd een open discussie op de 
nieuw te vormen regio-indeling gevoerd. Sommige regio's maken al concrete plannen, andere afdelingen 
zijn nog in verkenning met elkaar. 
 
Financiën NTS 

Er is voldaan aan de begroting, er is een klein positief saldo in 2015 van € 217,-. 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 contributie voor zowel leden als donateurs blijft 

gelijk aan 2016. Voor leden € 45,-/jaar (1e jaar gratis) en voor donateurs € 25,-/jaar. In de begroting voor 

2016 zijn een aantal posten opgenomen ter realisatie van de uitkomsten van het HAS-onderzoek, deze 

zullen o.a. gebruikt worden voor het realiseren van de nieuwe website. Ook in de begroting van 2017 zal de 

website een aandachtspunt zijn. De financiële commissie bestaande uit de heren Hissink en Kamphuis heeft 

geen onvolkomenheden ontdekt, de jaarrekening is door hen en de ALV van 21 mei j.l. goedgekeurd. 

 

Website NTS en TsNH 

Tijdens de ALV van het NTS op 21 mei is er inzicht gegeven in de eerste schetsen van de nieuw te 
ontwikkelen website. Met de ontwikkeling van de website beoogd het bestuur haar leden beter te kunnen 
informeren, de lijnen met de afdelingen/regio's te verkleinen en vooral belangstellenden voor onze 
Texelaar te bereiken. De komende maanden wordt hier aan verder gewerkt. Redenen om de website te 
vernieuwen zijn ook dat de gebruikte techniek verouderd is, waardoor de website slecht vindbaar is in 
zoekmachines en niet geschikt is voor gebruik op mobiele telefoons. Daarnaast is er een nadrukkelijke wens 
om regio’s/afdelingen een eigen plek op de website te geven en direct op de homepage van de website 
nieuwsberichten te laten zien. Ook zal er op de nieuwe website meer ruimte komen om beeldmateriaal en 
uitslagen van keuringen te presenteren. Naar verwachting is de nieuwe website in Augustus/September a.s. 
gereed zijn.  

 

  



 
 
 
Nederlands Schapenfokkers Organisatie (NSFO) 
 
NSFO werkt aan de implementatie van een nieuw automatiseringssysteem. De gebruikers van NSFO 
Online zijn recent geïnformeerd per brief. Vanaf eind juni wordt het systeem geleidelijk ingevoerd. Er is 
extra aandacht voor gebruikersgemak van de fokkers, nieuwe functionaliteit zodat handelingen efficiënter 
worden uitgevoerd en de connectie met i-pad en mobiele telefoon behoren tot de mogelijkheden. 
Ook de gewenste ‘inkijkfunctie’ en op termijn het automatisch genereren van een fokdagcatalogus van het 
NTS zal met dit nieuwe systeem mogelijk worden. Met de inkijkfunctie kunnen leden informatie van dieren 
bij andere fokkers bekijken. Ook kan er zo makkelijk gezocht worden naar bijvoorbeeld een nieuwe dekram 
die een bepaalde exterieurkeuring of fokwaarde heeft. Als men dat niet wil, kan men deze functie 
uitschakelen. 
 
Fokwaarden worden verder doorontwikkeld o. a. op basis van het sinds 2 jaar lineair beoordelen van de 
rammen. Daarnaast wordt bekeken of men tot een andere presentatie kan komen voor de fokwaarde. Nu 
wordt getal ‘100’ als gemiddelde genomen, maar er wordt nu gekeken of hier een waarde kan komen die 
direct aangeeft wat de fokwaarde daadwerkelijk betekent. Worpgrootte zou dan bijvoorbeeld worden 
uitgedrukt als +0,08 lam in plaats van een fokwaarde 105. Ook wordt er nagedacht over de introductie van 
een Texelaar Index, waarin de diverse nieuwe fokwaarden samen worden ingewogen. Dit zal samen met 
de Foktechnische Commissie verder worden opgepakt.  
 

Korte mededelingen 

 Het jaarverslag 2015 is gedrukt en heeft u afgelopen week samen met het mei-nummer van Het Schaap 
ontvangen. Aan overige geïnteresseerden kan een exemplaar worden toegezonden, daarvoor kunt u 
een e-mail sturen naar: eric-hilde@hotmail.com 

 Aankomende zaterdag 11 juni is het zover: Dag van het Schaap 2016! Ook de NTS zal hier 
vertegenwoordigd zijn. Samen met TsNH en NSFO wordt er een raspresentatie verzorgd. We zien u 
graag de 11e in Ermelo. 

 Er zijn signalen dat er extra controles zullen worden uitgevoerd op het enten en de registratie van Q-
koorts. laat desnoods de dierenarts een dierenlijst ondertekenen. Zorg voor het correct ‘vlaggen’ in het 
systeem. 

 In het beleid van Q-koorts zijn de komende jaren geen veranderingen te verwachten. Enten blijft men 
vanuit volksgezondheid nodig vinden. 

 Ook zijn er controles door VWA op medicijnengebruik. Zorg dat u de registratie  van medicijnen per dier 
op orde heeft. Bij het niet correct hebben van de administratie wacht u mogelijk een boete. 

 Op zaterdag 2 juli organiseren de gezamenlijke fok technische commissies van NTS en TSNH een 
jurydag. Deze zal, evenals vorig jaar, plaatsvinden bij de fam. Van Norel, Zuiderwijkweg 2, 8097 RW 
Oosterwolde (Geld.) Voor meer info zie website onder rubriek ‘mededelingen’. Aanmelden kan tot 
uiterlijk 11 juni a.s. 

 

Vriendelijke groet, 

NTS-hoofdbestuur 
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