
                    

Oktober 2021 

Beste NTS-leden en overige geïnteresseerden.                                                                                                                         

Hierbij een nieuwsbrief vanuit het HB     

                                                                                                                      

Algemene leden vergadering  

Vanwege corona kon in 2020 geen ALV worden gehouden en deze is opgeschort naar 2021.      

Door enige versoepelingen van de overheidsmaatregelen kon op 28 augustus 2021 een fysieke 

ALV worden gehouden in Nijkerk. De voorzitter kon ruim 35 NTS-leden welkom heten alsmede 

enkele gasten. 

Voorstellen FTC en HB 

De aan de leden voorgelegde voorstellen werden aangenomen zonder tegenstemmen: 

- grafische aanpassing van het afstammingsbewijs om leesbaarheid te vergroten. 
- fokdoel 2020 verlengen naar 2025 met de toevoeging om wormweerstand te vergroten 
- aangepast fokreglement vaststellen. 
- Geen fysieke keuring van afstammelingen bij verlenen keurpredicaat bij rammen meer 

nodig maar gegevens halen uit databestand. 
- beroepscommissie : in vacatures in de Beroepscommissie H.Hagendijk benoemen. 

NB zowel het aangepaste fokreglement als het fokdoel 2025 treft u aan op onze website. 

Financien 

De penningmeester werd decharge verleend voor het gevoerde beleid in 2019 en 2020. De 

begroting voor 2022 werd vastgesteld conform het voorstel. 

De contributie in 2022 blijft gelijk aan voorgaand jaar. 

 

Inleiding Reinard Everts 

Er werd aandachtig geluisterd naar de interessante inleiding van NSFO directeur Reinard Everts 

met als titel 7 dingen die u mogelijk nog niet weet van de Texelaar. Eén van de toehoorders was de 

adjunct-hoofdredacteur van Het Schaap Jacques Engelen. Hij heeft al een paar onderwerpen nader 

beschreven in het september nummer van Het Schaap en daarin valt ook te lezen dat er nog meer 

zal komen. In deze nieuwsbrief verwijzen we u daarom naar de artikelen op pagina 4 en 7 van deze 

editie van het vakblad. 



Jongerendag 11 september 

Deze werd gehouden bij Erik en Wiegerd van Norel. De organisatie was in handen van Willem van 

den Broek en Mathee Kamp. Er werd met relatief 15 nieuwe NTS-leden gediscussieerd over onder 

ander het fokdoel, fokwaarden, exterieur en schapenhouderij in de praktijk. Marjo van Bergen en 

Huub Dinghs zorgden voor de expertise  Een initiatief dat in de toekomst zeker vaker zal plaats 

vinden. Het is belangrijk dat de jeugd elkaar ontmoet en ervaringen met elkaar deelt.  

Mocht U interesse hebben in een toekomstige editie stuur Willem van den Broek een berichtje                                                                             

(via de mail willemvandenbroek1996@gmail.com of telefonisch 06-18010337). En hij nodigt u uit 

voor volgend jaar. 

 

      

Ruimte voor de afdelingen in het Schaap pagina’s NSFO                    

NSFO heeft 3 pagina’s om te vullen.  

Dit waren vroeger NTS pagina’s toen NTS met meerdere stamboeken naar NSFO zijn gegaan was intussen 

het leden aantal van NTS dus danig verlaagd dat het NTS niet meer in aanmerking kwam voor de collectieve 

hoge korting. NSFO heeft toen alle stamboeken bij elkaar gevoegd. Hierdoor kwam NSFO weer in 

aanmerking voor de hoge korting. NSFO doet nu de onderhandelingen en de abonnementen registratie.  De 

ruimte die NTS heeft is beperkt een halve pagina. Een halve pagina met foto is 1500 tekens (inclusief 

spaties!) Inhoudelijk bepaalt NTS wat er geschreven wordt.           
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Wederom een ram in geschreven met A90                      

 

 
Ram NL 02095-05262 
 
Eigenaar: VOF van Norel 
Fokker: Gert Helmes  
 
kop-ont-bes-eve-typ-bee-vac-alg     hgt-lgt-bdp                             
-90    92   90    89   90   85   88  90      73 88   38- 
 
breedte voor 36 cm. Breedte op de lendenen 22 cm 
breedte kruis 38 cm. 
 
 

 

 

 


