Secretariaat T.S.N.H.
W.S.M. Rodenburg
Dorpsstraat 6
1769 HB Haringhuizen
Tel : 0224-217008
woutrodenburg@gmail.com

Uitnodiging algemene ledenvergadering 25 januari 2018

Haringhuizen, 07 januari 2018
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 25 januari 2018 ,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. 12 januari 2017
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Financiën
* Rekening 2017
* Verslag kascontrole commissie Arie Zee/Dick Roele
* Begroting 2018
* Balans
5. Benoeming kascontrolecommissie rekening 2018 en begroting 2019
Voorstel Dick Roele/Arie Zee en plaatsvervanger
6. Mededelingen fok technische commissie
* Overzicht behandelde zaken in 2017 en plannen voor 2018
* Dag van het Schaap 2018
* Voorstel wijziging selectie 10 beste ramlammeren op de fokdagen in Opmeer, Den Burg en Purmerend.
Thans worden er een aantal ramlammeren aangestipt door de jury, welke dieren dan mee mogen dingen voor de selectie
van de 10 beste ramlammeren van die fokdag. Hierbij worden soms dieren niet aangestipt welke volgens de inzenders wel
in aanmerking zouden komen en ook worden er soms dieren aangestipt ,welke geen reële kans maken om bij de beste 10 te
worden opgesteld. Om dit dilemma op te lossen wordt voorgesteld om elke inzender zelf te laten bepalen welke dieren hij
wil laten meedingen voor de beste 10. Per inzender mogen maximaal 3 ramlammeren worden ingebracht .
7. Aftreden bestuursleden
Periodiek aftredend is Rogier Zwagerman en niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt Dirk Kwantes voor als nieuw bestuurslid.
Tegenkandidaten kunnen door tenminste 10 gewone leden worden aangemeld bij het secretariaat, tot 24 uur voor aanvang
van de vergadering.
8. Mededelingen NSFO
9. Werkplan fokdagen 2018
Maandag 6 augustus Opmeer, Maandag 3 september Den Burg, Dinsdag 11 september Purmerend,
Dag van het schaap, zaterdag 9 juni 2018
10. Rondvraag
11. Sluiting
Jan Kolk voorzitter,

Wout Rodenburg, secretaris

