Oktober 2020
Beste NTS-leden en overige geïnteresseerden,

Inleiding
Door de corona crisis was het hoofdbestuur(HB) sinds februari niet weer in vergadering bijeen geweest en
werden dringende zaken digitaal afgehandeld. In mei bent u daarover middels een nieuwsbrief
geïnformeerd. Helaas konden de geplande fokdagen ook geen doorgang vinden. Mooi was het initiatief van
TSNH om een digitale keuring te organiseren waarvoor de leden van het NTS zich ook konden aanmelden.
Nogal wat NTS leden hebben daarvan gebruik gemaakt en hebben daarbij ook veel prijzen in de wacht
gesleept. Dank aan met name initiatiefnemer Harry van Schie die dit geslaagde experiment op poten heeft
gezet. Voor een verslag van dit evenement verwijzen wij u naar Het Schaap van september 2020.
Medio september heeft het HB weer vergaderd en over de belangrijkste onderwerpen wordt u middels
deze nieuwsbrief geïnformeerd.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Helaas kon de in mei geplande ALV ook niet doorgaan en na aanvankelijk gehoopt te hebben dat dit
mogelijk in het najaar alsnog zou kunnen werd steeds duidelijker dat dit heel lastig zou worden en daarom
heeft het HB besloten om de ALV op te schorten naar volgend jaar. Vooral ook omdat niet alle afdelingen
hun vergadering hebben gehouden en dat geeft voor die afdelingen problemen met het stemgedrag op de
ALV. Afgesproken is dat de kascontrole dit jaar nog wel zal plaats vinden. De voorstellen en onderwerpen
die zijn ingediend en die in 2020 op de ALV zouden worden besproken en nu dus zijn doorgeschoven naar
2021 zijn:
-

-

het aanpassen van het afstammingsbewijs; gestreefd wordt om op de ALV met een voorstel te
komen met een ander grafische weergave. NSFO gaat dit begin 2021 oppakken waarbij als
uitgangspunt blijft dat er 1 formulier gehandhaafd blijft.
onderzoeken of het predicaat keurram op een zelfde wijze als het predicaat preferent kan worden
verleend; De Foktechnische commissie gaat dit verder uitwerken
Het benoemen van een lid in de beroepscommissie
Belangstelling peilen voor deelname aan project KI bij melkschapen
Vaststellen financieel jaarverslag 2019 en vaststellen hoogte contributie
Fokdoel 2025 en aanpassingen (veelal administratief) fokreglement vaststellen
Nakomelingen van rammen die geen ARR/ARR zijn krijgen geen volbloedstatus maar worden
Register

Daarnaast zullen als nieuwe onderwerpen op de ALV aan de leden worden voorgelegd:
-

-

Het jaarverslag: zal kritisch worden bekeken en zal naar vernieuwing worden gezocht in goed
overleg met TsNH Dit omdat in de huidige tijd veel gegevens digitaal te bekijken zijn. Ook kan de
website nog beter benut worden. De afdelingen kunnen daar zelf initiatieven voor nemen en het
gebruik uitbreiden.
Informatie meedelen over de ervaringen van KI bij melkschapen

Werkafspraken met TES
NSFO heeft namens NTS en TSNH werkafspraken gemaakt met TES.
Hieronder treft u Integraal de tekst van de overeenkomst aan.
De Nederlandse Schapen- en geitenfokkers Organisatie (hierna te noemen: NSFO), mede
handelend namens het Nederlands Texels Schapenstamboek (hierna te noemen: NTS) en het Texels
Schapenstamboek in Noord-Holland (hierna te noemen: TSNH) en
Het Texelaar Elite Stamboek (hierna te noemen: TES)
Komen de volgende werkafspraken overeen teneinde de werkzaamheden die partijen verrichten in
het kader van de erkende fokprogramma’s voor het ras ‘Texelaar’ in het kader van de
Fokkerijverordening 2016/1012 te ondersteunen:


Bij de eerste keer dat een dier van NTS/TSNH naar TES gaat, of vice versa, dan dient er een officieel
zoötechnisch certificaat worden overlegd. Dit kan op de volgende wijze:
1. Een mail met een geldig ondertekend zoötechnisch certificaat direct van en naar NSFO
(kantoor@nsfo.nl) of van en naar het mailadres van de dieradministratie van TES staat voor
beide partijen gelijk aan een ondertekend document conform de geldende
fokkerijverordening.
2. Een TES fokker stelt een zoötechnisch certificaat (met handtekening) ter hand aan de
koper van NTS of TSNH (fysiek of digitaal) en, met diens toestemming, wordt deze ook
digitaal verstuurd naar NSFO (kantoor@nsfo.nl).
3. Certificaten per post worden altijd geaccepteerd.



Is een dier eenmaal ingeschreven in een stamboek, en komt deze weer terug na een periode van
verhuur of er is sprake van bijvoorbeeld verkoop en terugkoop, dan hoeft geen nieuw zoötechnisch
certificaat aangeleverd worden. De afstamming is immers niet gewijzigd dus een nieuw certificaat
is niet nodig. Mochten er tussen terugkoop en verhuur productiegegevens of exterieurgegevens
zijn gewijzigd, dan kunnen deze door de betreffende dieradministratie kosteloos worden
opgevraagd bij, of de dieradministratie van TES (schapenstamboek.tes@outlook.com ) of bij NSFO
(kantoor@nsfo.nl).



Afschriften of kopieën van exterieurkeuringen uitgevoerd door inspecteurs van NSFO of TES van
dieren waarvan al eerder een zoötechnisch certificaat is aangeleverd worden door beide partijen
geaccepteerd om in te voeren in de eigen database. Er is dan geen nieuw zoötechnisch certificaat
nodig waar deze gegevens op staan. De informatie kan zowel door de koper als door de verkoper
rechtstreeks aan de dieradministratie van het betreffende stamboek aangeleverd worden. Is er
onduidelijkheid of twijfel over de juistheid van het document, of wordt de informatie niet verstrekt
door de verkoper, dan kan er door betreffende dieradministratie per mail kosteloos informatie
ingewonnen worden bij de dieradministratie van de partij die de keuring heeft uitgevoerd.



Een ondertekende dek- of huurverklaring impliceert direct dat er een zoötechnisch certificaat
aangevraagd kan worden bij de dieradministratie van het stamboek waarin het dier, waarvoor de
verklaring is getekend, is ingeschreven. Zo kan zowel de huurder als de verhuurder dit aanvragen,
en is men verder niet afhankelijk van elkaar (mits er uiteraard een ondertekend document is). Een
TES fokker moet direct een digitaal zoötechnisch certificaat (met handtekening) verstrekken aan de
huurder van NTS of TSNH en met diens toestemming ook digitaal versturen naar NSFO
(kantoor@nsfo.nl). Blijft de verhuurder in gebreke dan kan huurder een zoötechnisch certificaat
aanvragen bij desbetreffende dieradministratie. Beide partijen maken hiervan melding op de deken huurverklaring zodat iedereen hier ook van op de hoogte is en ook weet dat er voor de
verhuurder eventueel kosten aan verbonden zijn.



Dieren die worden ingebracht in TES, worden aangevoerd op dezelfde datum als de werkelijke (bij
RVO) vastgelegde voorlopige aanvoermelding (die is ontstaan als afvoermelding van de NTS of
TSNH fokker). Zo wordt voorkomen dat een dier een blokkeringsmelding krijgt bij RVO en beide
fokkers meldingen krijgen dat er te veel ruimte tussen de aan- en afvoerdatum zit.



Mocht twijfel bestaan over werken in de geest van de geldende fokkerijverordening , dan kan een
door beide organisaties vastgestelde oplossing voor leggen aan RVO voor advies.



Deze werkafspraken gaan met onmiddellijke ingang in en duren totdat een der partijen deze
afspraken schriftelijk opzegt. Opzegging kan niet eerder plaatsvinden dan wanneer de afspraken
zijn geëvalueerd. Een dergelijke evaluatie, ook wanneer het doel niet is om de afspraken op te
zeggen, vinden plaats wanneer één van de partijen aangeeft hieraan behoefte te hebben.

3 rammen ingeschreven met A90
Ram NL 05700-93613
Eigenaar: vof. van Norel
Fokker: Henk Zoetelief
kop-ont-bes-eve-typ-bee-vac-alg
-89 90 91 89 91 86 90 90

hgt-lgt-bdp
73 82 38-

Ram BE 31189-00282
Eigenaar: Theo van Deijne
Fokker: M. van Engelen
kop-ont-bes-eve-typ-bee-vac-alg
-90 95 91 90 90 85 87 90

hgt-lgt-bdp
77 90 38-

Ram NL 05897-63366
Eigenaar: Bertus van Dorp
Fokker: Theo van Deijne
kop-ont-bes-eve-typ-bee-vac-alg
-90 94 91 90 90 85 88 90

hgt-lgt-bdp
75 90 41-

