
 

 Nederlands Texels Schapenstamboek 

 Opgericht 30-11-1979 K.v.K. nr. V 002851 

  

 

 

 

                                                                    

Oldebroek, aug. 2021 

 

Betreft: agenda Algemene Ledenvergadering op zaterdag 28 augustus 2021 

 

Geachte leden van het NTS,, 

 

Hierbij wil ik u namens de voorzitter uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van het 

NTS, welke gehouden wordt op zaterdag 28 augustus 2021 in De Schakel, Oranjelaan10 

te 3862 CX Nijkerk. Aanvang 10.15 uur.  (033-2460804) 

 

Agenda: 

  1:  Opening door voorzitter J. de Beer en vaststellen agenda  

  2:  Vaststellen notulen ledenvergadering 25 mei 2019 (zie bijlage) 

  3:  Mededelingen  

  4:  Ingekomen stukken   

  5:  Voorstellen vanuit  FTC en afd/HB (zie toelichting) 

  6: Bestuurszaken : benoemingen(zie toelichting) 

  7:  Financiën: rekening en verantwoording 2019 en 2020 en begroting 2022 (zie   

     bijlagen) 

  8:  Mededelingen vanuit NSFO  

  9:  Mededelingen Foktechnische Commissie 

10:  Nationale keuring  

11:  Pauze 

12:  Inleiding door Reinard Everts over: 7 dingen die u mogelijk nog niet weet van de 

Texelaar 

13: Rondvraag 

14: Sluiting van de vergadering 

 

 

Secretariaat: D.Lusink 

Paaldersteeg 3 

7261 KL Ruurlo   

  

 



+/- 12.30 uur: In de pauze wordt er een eenvoudige lunch aangeboden en is er 

voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

 

NB mede vanwege corona maatregelen graag uw komst voor 26 aug. melden bij de  

      secr.  Dinie Lusink (info@texelsheep.nl) 

 

Met vriendelijke groet, 

notulist/penn. 

Chris van Norel 

 

 

 

                                                 Toelichting op de agenda: 

 

Voorstellen HB: 

Benoeming beroepscommissie: volgens de statuten dient de vereniging een 

beroepscommissie te hebben bestaande uit 3 personen. Door het uittreden van een van de 

leden ontstond er een vacaturen. Het HB vraagt u om in te stemmen met de benoeming van 

de heer J,Hagendijk uit Blokzijl 

Benoeming arbitrage commissie: deze commissie is aangevuld met de heren H.Hissink te 

Wijster en G.Everts te Bronneger. 

Fokdoel 2025 :voorgesteld wordt om het fokdoel 2020 te verlengen naar 2025 met de 

aanvulling dat gepoogd wordt om de wormweerstand  te verhogen 

 

Voorstellen vanuit afdelingen met positief  preadvies van het HB: 

Predicaat keurram:voorgesteld wordt om net zoals het verlenen van het preferentschap ook 

het predicaat keurram vanuit de database  te gaan verlenen. Er komt dan geen fysieke 

keuring meer aan te pas hetgeen nu nog wel dient te geschieden. 

Aanpassing afstammingsbewijs:door leden is erop aangedrongen om de leesbaarheid van 

het afstammingsbewijs te verbeteren, Op de vergadering zal het resultaat en de 

consequenties worden toegelicht, 

 

 

Financiën: goedkeuring en vaststelling jaarrekeningen 2019 en 2020 

        Verslag financiële commissie 

        Benoemen nieuwe commissie voor jaarrekening 2021 

        Begroting 2022 en contributie 2022 vaststellen, voorstel HB om  

                  contributie/donateurschap niet te wijzigen 

 

 



 

 

 

 


