juli 2021
Beste NTS-leden en overige geïnteresseerden, hierbij een nieuwsbrief vanuit het HB

Algemene Ledenvergadering
Aangezien de Nationale Texelaarkeuring op 28 augustus 2021 helaas geen doorgang kan vinden
vanwege de covid-19 voorwaarden, is besloten om op deze datum de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van het NTS te houden.
De aanvang is 10.15 uur. Locatie De Schakel in Nijkerk.
Omdat in 2020 geen ALV kon worden gehouden zal deze tegelijk met de ALV van 2021 plaats
vinden. Via de afdelingssecretaris zullen de leden de agenda en bijbehorende stukken digitaal
ontvangen.
Reinard Everts zal ons onder meer bijpraten over: 7 dingen die u mogelijk nog niet wist over de
Texelaar. Er zal voldoende tijd zijn om elkaar te ontmoeten. Na lange tijd zonder bijeenkomsten en
keuringen zult u daar best behoefte aan hebben.

Taxatie rapporten van NSFO bij schade door wolven e.d.
Wolvenschade oplopen in een koppel schapen wil niemand. Helaas hebben al meerdere leden van
het NTS hier mee te maken gehad. NSFO heeft in deze gevallen taxatierapporten opgemaakt van
de getroffen schapen. Bij deze berekening wordt rekening gehouden met de marktwaarde van
schapen. Nu is de marktwaarde van stamboekschapen fors hoger dan van niet
stamboekschapen. De marktwaarde van een stamboekschaap hangt af van het ras van het schaap
(zeldzaamheid), de gezondheidsstatus van het bedrijf waarop het schaap gehouden wordt,
rasstatus (volbloed of niet), het feit of het een importdier betreft en eventuele bijzondere
kenmerken (genotype, rammoeder, fokwaarden, exterieurkenmerken, keuringsresultaten etc.).
Deze Richtsnoer marktwaarde stamboekschapen wordt tot op heden geaccepteerd door BIJ12.
Mocht u dus, onverhoopt te maken krijgen met wolvenschade, informeer dan bij NSFO wat de
mogelijkheden zijn voor taxatie.
Ook wanneer u een hond/honden in de koppel hebt gehad die schade hebben aangebracht is het
vorenstaande van toepassing.

Wolven problematiek
De problemen die schapenhouders hebben met de komst van steeds meer wolven in ons land en
ook in buurlanden hebben volop de aandacht. Om versnippering van de belangen behartiging te
voorkomen sluiten we ons aan bij LTO die hiervoor onder meer speciale avonden belegt.

Jongerendag NTS op 11 september
Willem van den Broek en Mathee Kamp organiseren op 11 september 2021, aanvang 09.30 uur,
een dag voor jonge Texelaarfokkers (<35 jaar). Juist in een veranderend landschap is het belangrijk
om als ‘jongeren’ elkaar te kennen, informatie te delen en samen te praten over de toekomst van
de Texelaarfokkerij. De dag is ingedeeld in verschillende blokken, waarin de Texelaar wordt
besproken door ervaren fokkers. Naast exterieur komen ook fokwaarden, diergezondheid en de
alledaagse praktijk van de Texelaarfokkerij aan bod. De dag vindt plaats bij fam. Van den Broek in
het Brabantse Boekel. Op het bedrijf zijn dieren aanwezig, waardoor de theorie meteen in de
praktijk kan worden toegepast. Voor eten en drinken wordt gezorgd! Deelname is gratis.
Wel graag vooraf aanmelden bij Willem van den Broek
(via de mail willemvandenbroek1996@gmail.com of telefonisch 06-18010337).

Aanpassing afstammingsbewijs
Zoals eerder vermeld wordt onderzocht of het bestaande afstammingsbewijs, middels een andere
grafische weergave, kan worden aangepast zodat de leesbaarheid wordt verbeterd.
Op de ALV hopen we hierop terug te komen.

Vraag & aanbod
Op de website www.texelsheep.nl staat een menu (vraag&aanbod) hier kunt u als lid gratis
adverteren. Onderaan de pagina staat een invul formulier. Na goedkeuring door de website
beheerder wordt deze vervolgens geplaatst. Is de advertentie overbodig geworden mail dan
naar info@texelsheep.nl dan wordt uw advertentie verwijderd. De advertentie zal automatisch na
twee maanden verwijderd worden.

