Mei 2020
Beste NTS-leden en overige geïnteresseerden,

Van de voorzitter
Hierbij weer een nieuwsbrief met actuele onderwerpen vanuit het NTS. Het meeste dagelijkse nieuws gaat
uiteraard over de corona-maatregelen. Hoe lang dit gaat duren, en in welke mate maatregelen worden
afgeschaald, is onzeker. Iedereen zal zijn eigen verantwoordelijk moeten nemen, het gezond boeren
verstand. Gezond blijven en aandacht hebben voor elkaar is eerste prioriteit. Gelukkig hebben de meeste
schapenhouder ruimte om het erf. Dat is in deze bijzondere tijd een mate van vrijheid, die niet iedereen
heeft, probeer daar ook van te genieten als je door de schapen loopt. Hoe het ene dier naar je toe komt en
de andere juist de verkeerde richting ontwikkeld. Het is en blijft fokkerij. Naar verwachting dit seizoen geen
fokdagen. Fokdagen zijn ”de” contactmomenten tussen fokkers en “het“ podium voor een goede discussie
over de fokkerij. We zullen het dit seizoen erg missen. Mogelijk dat bedrijfsbezoeken, mits de maatregelen
in acht worden genomen, een kans is om toch onze dieren te tonen aan elkaar.

Algemene Ledenvergadering(ALV).
Nu de ALV op 23 mei vanwege de corona niet door kon gaan, zal bezien worden of er in het najaar een
mogelijkheid is om de ALV te houden. U zult daarover via de website in kennis van gesteld worden.

WA verzekering.
Al sinds vele jaren heeft het hoofdbestuur voor de vereniging een WA-verzekering afgesloten. Het blijkt dat
deze verzekering niet die dekking geeft die er van verwacht werd en daarom zal deze verzekering door de
betreffende verzekeringsmaatschappij Allianz per 31 december 2020 worden beëindigd.
Bezien zal worden hoe we hier in de toekomst mee om moeten gaan.

Arbitrage commissie.
In de jaarverslagen van het NTS worden allerhande gegevens vermeld waaronder de 2 namen van de leden
van de arbitrage commissie.
Deze commissie heeft tot taak om met name in verzekeringskwesties expertise in te brengen over de
waarde van de dieren. Dat kan o.m. voorkomen wanneer bijvoorbeeld door honden schapen zijn gedood
en/of verwond. Als er vervolgens verschil van mening is over de waarde van een dier tussen de eigenaar en
de verzekeringsmaatschappij kan het NTS-lid de hulp inroepen van de zogenaamde arbitragecommissie.
Hier wordt overigens niet veelvuldig gebruik van gemaakt, maar het NTS hecht eraan om deze service te
blijven verlenen.
Omdat er een vacature in de arbitragecommissie is vraagt het hoofdbestuur om u bij de secretaris voor
deze functie aan te melden.
Daarnaast kan tegenwoordig ook gebruik gemaakt worden van het door NSFO opgestelde geobjectiveerde
waardebepaling voor stamboekdieren.

Dag van het Schaap 6 juni 2020 te Ermelo.
De op 6 juni 2020 geplande Dag van het Schaap gaat vanwege de coronacrisis niet door en de
organisatiecommissie heeft meegedeeld dat deze nu in 2021 zal worden gehouden. Het HB bekijkt in
overleg met TsNH en SBT in welke mate deze verschuiving consequenties heeft voor de organisatie van de
Nationale.
Hierbij valt te denken aan bezoekersaantallen en sponsoren.

Dagelijks bestuur van het hoofdbestuur.
Door het vertrek van Joop Moorthamer uit het Hoofdbestuur is de functie van vicevoorzitter vacant
geworden. In deze vacature is op de laatste HB vergadering voorzien door de benoeming van Gorrit
Kuipers.

Scrapie resistent registratie.
Scrapieresistent geregistreerd staan kan bij de GD en bij NSFO. Voor fokkers die lid zijn van het
diergezondheidsprogramma van de GD is er, al heel lang, de mogelijkheid om hun scrapieresistent status
ook bij NSFO te laten registreren. Voordeel hiervan is dat de lammeren die worden geboren en ingevoerd
via NSFO online, automatisch ARR/ARR krijgen toegekend.
Deze scrapieresistent registratie kost €18,61/ jaar (excl. BTW).
Belangrijk om te weten is dat, wanneer u voor deze registratie bij NSFO kiest uw UBN mee gaat draaien in
de steekproef die NSFO elk jaar uitvoert onder de deelnemende bedrijven. Deze steekproef kost u niets.
Het blijkt dat niet iedere fokker hiervan op de hoogte is, vandaar deze reminder.

Evenementen.
Nu bekend is geworden dat het organiseren van evenementen in elk geval tot 1 september a.s. niet is
toegestaan, wordt het lastig voor onze fokdagen..
Het houden van premie- en keurkeuringen van rammen bij fokkers en het ontvangen van excursies op
bedrijven kan o.i., in mogelijk aangepaste vorm, wel doorgang vinden. Potentiële rammen voor premie of
keur dus tijdig aanmelden bij de secretaris van uw afdeling. De aanmeldingen dienen voor 1 juli gedaan
zijn. Voor de voorwaarden waaraan de rammen moeten voldoen kunt u kijken op de site onder het kopje
Texelaar – Plublicaties- Reglementen ed.

Jaarverslag 2019.
De redactie van Het Schaap heeft laten weten dat de uitgave van de eerstkomende editie niet in mei zal
plaats vinden maar begin juni a.s.
Omdat ons jaarverslag tegelijk met dit nummer van Het Schaap bezorgd wordt betekent dat het jaarverslag
ook later bezorgd zal worden.

