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                                  Oldebroek, mei 2022 

 

Betreft: agenda Algemene Ledenvergadering op zaterdag 21 mei 2022 

 

Geachte leden van het NTS, 

 

Hierbij wil ik u namens de voorzitter uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) 

van het NTS, welke gehouden wordt op zaterdag 21 mei 2022 op het bedrijf Landgoed 

Het Rheins van de Fam. Mol, Rheintszijweg 5, 7468 SL Enter  Aanvang 10.30 uur. 

(0547-383531)  

 

Agenda: 

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

2:  Vaststellen notulen ledenvergadering 28 aug. 2021(zie bijlage) 

3:  Mededelingen  

4:  Ingekomen stukken   

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

6 : Bestuurszaken  

7:  Financiën: rekening en verantwoording 2021 en begroting 2023 (zie bijlage) 

8:  Mededelingen vanuit NSFO  

9:  Mededelingen Foktechnische Commissie (FTC) 

10: Nationale keuring  

11. Dag van het Schaap 

12: Rondvraag 

13: Sluiting van de vergadering 

 

+/- 12.30 uur:  wordt er een eenvoudige lunch aangeboden en is er voldoende 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten Daarnaast is er na afloop van de lunch de 

mogelijkheid om schapen te bekijken op de bedrijven van: 

Fam Mol, Landgoed Het Rheins, Rheintszijweg 5, 7468 SL Enter 

R.J.M.Assink, Weth.Goselinkstraat 3, 7496 PB Hengevelde 

 

Graag uw komst voor 14 mei  melden bij secr.  Dinie Lusink (info@texelsheep.nl) 

of 0573-461234 

 

Met vriendelijke groet, 

notulist/penn. 

Chris van Norel 

 



 

                                                 Toelichting op de agenda: 

Agendapunt 5: 

Predicaat keurram:  op de vorige ALV is besloten om net zoals bij 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 wat nu nog wel dient te geschieden Nu wordt het uitgewerkte 

voorstel van de FTC ter behandeling aangeboden met een positief preadvies van het HB: 

 De FTC is na het analyseren van de gegevens in de NSFO database tot de conclusie gekomen dat dit 
mogelijk moet zijn. Uitgangspunten voor dit predicaat waren:  
• • Een ram moet op de exterieurkenmerken positief fokken  

• • Er moeten voldoende nakomelingen zijn om een betrouwbaar beeld te krijgen hiervan  
 
De FTC komt met het volgende voorstel:  
1. De fokwaarde voor bespiering moet minimaal +0,5 zijn  

2. De fokwaarde voor type moet minimaal + 0,5 zijn  

3. FW voor totaal geboren moet minimaal -0,06 zijn  

4. 1 fokwaarde voor exterieurkenmerken mag lager dan 0 zijn  

5. Alle nauwkeurigheden voor de exterieurfokwaarden dienen minimaal 80% te zijn, met uitzondering 
voor de nauwkeurigheid van beenwerk: daar is het minimum gesteld op 65%  

6. De totale som van de fokwaarden voor de 6 exterieurkenmerken moet minimaal 3 zijn  

7. De ram moet ARR/ARR zijn  

8. Er dienen minimaal 2 jaargangen nakomelingen geregistreerd te zijn bij NTS /TSNH  

9. Het minimum aantal definitief ingeschreven dochters bedraagt 15  

10. Het minimum aantal ingeschreven zonen bedraagt 3 voorlopig en 2 definitief, waarbij het 5 
unieke rammen moeten zijn  

11. Na 3 jaar worden deze rekenregels geëvalueerd  
 

Agendapunt 7: 

Financiën: goedkeuring en vaststelling jaarrekening 2021 

        Verslag financiële commissie 

        Benoemen nieuwe financiële commissie voor jaarrekening 2022 

        Begroting 2023 en contributie 2023 vaststellen, voorstel HB om  

                   contributie/donateurschap niet te wijzigen 

 

Agendapunt 10 en 11: 

Actuele informatie over beide evenementen zal met u gedeeld worden 

 

 

 

 


