
                    

Juni  2022 

Beste NTS-leden en overige geïnteresseerden.                                                                                                                         

Hierbij een nieuwsbrief vanuit het HB     

 

Algemene Ledenvergadering NTS 

De ALV vond op 21 mei plaats op het schitterend gelegen Landgoed Het Rheins van de familie Mol te Enter. 

De voorzitter mocht 45 aanwezigen welkom heten om ‘s ochtends de agendapunten in de vergaderzaal af 

te handelen maar na de lunch ook schapen te kunnen bekijken op de bedrijven van de Fam. Mol en Assink. 

Ledengroei                                                                                                                                                                               

Voor het 2e jaar op rij kon melding gemaakt worden van een lichte ledengroei van het NTS.                          

Dit ondanks het gegeven dat we wel te maken hebben met vergrijzing van ons ledenbestand. 

Financiën                                                                                                                                                                                     

De penningmeester kon meedelen dat het financiële resultaat van de jaarrekening 2021 ook een klein 

plusje opleverde en het vermogen van de Vereniging iets is gegroeid.                                                                          

De financiële commissie, bestaande uit woordvoerder Henk Hissink en Jos de Theije, verzochten de 

aanwezigen om de penningmeester decharge te verlenen omdat de controle van de financiële boekhouding 

had aangetoond dat de boekhouding prima in orde was bevonden.                                                                      

Middels een applaus werd met dit voorstel ingestemd. De contributie voor het jaar 2023 werd onveranderd 

vastgesteld en ook de aangeboden begroting voor het jaar 2023 kon de goedkeuring van de vergadering 

krijgen. 

Inleiding NSFO                                                                                                                                                  

Hoofdinspecteur Marjo van Bergen gaf een interessante inleiding over allerlei actuele wetenswaardigheden 

zoals: 

- het totaal aantal ingeschreven ooien ruim 3000 dieren omvat en dat hiervan ca 6,4% met een A 
voor algemeen voorkomen is gewaardeerd 

- circa 300 rammen definitief zijn ingeschreven, waarvan ongeveer 20% met 89 p voor AV. Dit is een 
percentage wat overeenkomt met voorgaande jaren. Bij deze dieren heeft al een strenge selectie 
door de fokkers plaats gevonden 

- het aantal geboren lammeren van oude ooien is van 1,99 naar 1,96 gedaald, waarvan 1,8 levend 
geregistreerd is. Bij de 1 jarige ooien ligt dit op 1,5 geboren waarvan 1,36 levend. 

- De voortgang van de  projecten die op dit moment nog lopen zoals  minder methaan emissie, 
winnen van worminfecties en kringlooplandbouw werden genoemd en voor zover nodig, nader 
toegelicht.  

 

 



Voorstel vanuit FTC/HB mbt verlenen predicaat keurram.                                                                                    

Nadat op de vorige ALV al was besloten dat voor het verlenen van het predicaat keurram geen fysieke 

keuring van de dieren meer noodzakelijk was, werd nu de door de FTC uitgewerkte voorwaarden aan de 

leden voorgelegd.                                                                                                                                                                  

Unaniem werd besloten om hiermee akkoord te gaan. De nieuwe werkwijze zal dit jaar al ingaan en 

daarvoor zal de uitdraai uit het databestand van omstreeks 1 juni  2022  als uitgangspunt dienen.                    

De FTC zal de bevindingen blijven checken. 

Werkzaamheden FTC                                                                                                                                                             

De FTC gaf bij monde van voorzitter Martin Dam aan dat opnieuw gekeken gaat worden naar het 

uierontstekingproject, omdat blijkt dat mastitis een van de belangrijkste oorzaken is voor het ruimen van 

ooien. Mede vanwege de nationale keuring die dit jaar gehouden gaat worden zal de FTC een jurydag 

organiseren om de keurmeesters zoveel mogelijk op een lijn te laten jureren. 

 

Dag van het Schaap  

De dag van het Schaap komt naderbij. Het is interessant om op 11 juni a.s. naar het KNHS centrum in 

Ermelo af te reizen om deze veelzijdige dag te bezoeken. Het NTS is vertegenwoordigd bij het rassendefilé 

en daarnaast ook met rammen aanwezig in het gezamenlijke NSFO paviljoen. 

 

Nationale keuring Texelaars 

In samenwerking met TsNH , SBT en NTS zal de nationale keuring op zaterdag 27 augustus 2022 in de 

Oranjehal te Wenum/Wiesel gehouden worden. De organisatiecommissie is volop met de voorbereidingen 

bezig.  

 

Premie keuring 

Heeft u een ram die in aanmerking komt voor het predicaat premieram dan kunt u dit voor 1 juli 

aanmelden bij het secretariaat van uw afdeling.  

 

 

   Foto’s gemaakt door Henk Damkot 

  

 

                                                                                                       

 


