
NTS      Nederlands Texels Schapenstamboek Afdeling Noord-Oost 

Uitnodiging voor de Najaarsledenvergadering 

Datum/tijd: maandag 28 november 2022 om 20.00 uur  
Plaats: De Wenning, Veldbrake 5, 7933 PW  Pesse. 

 
__________________________________________________________________________ 
 
Geacht lid, 
 
Hierbij nodig ik u graag uit voor de Najaarsledenvergadering. 
 
Concept agenda 
 

1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Mededelingen 
4. Vanuit het Hoofdbestuur en NSFO 
5. Vanuit de Foktechnische Commissie 
6. Ingekomen en uitgegane stukken 
7. Voorstellen voor de Algemene Ledenvergadering van het NTS 
8. Evaluatie Dag van het Schaap en Fokdagen: Luttenberg, Buitenpost en Nationale. 

8a. bespreking samenvoeging Luttenberg en Buitenpost, incl. locatie en datum. 
 

9. Optioneel:  Presentatie/spreker 
 

10. Rondvraag  
11. Sluiting 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Olaf Uineken 
Secretaris/penningmeester NTS, Afd. Noord-Oost 
Uinekenolaf@Gmail.com 
06 41467564 

mailto:Uinekenolaf@Gmail.com


Notulen Voorjaarsvergadering NTS afdeling Noord-Oost 

Datum:  09-05-2022  
Plaats: De Wenning in Pesse 
_________________________________________________________________________ 
 
1. Opening 
Voorzitter Gorrit Kuipers heet de 34 anderen welkom. Hij blikt terug op de afgelopen 2 
bijzondere jaren. Dit doet hij ook aan de hand van het jaarverslag 2021, wat tevens de 
aanleiding is voor een presentje voor fokker en eigenaar van de premieram Jan Zandman en 
een presentje voor de fokker van de keurram Bart Noordhuis en eigenaar Martijn Berendsen. 
 
2.Vaststellen agenda 
Aan de agenda wordt het punt 7a toegevoegd betreffende NSFO. Verder worden de punten 
10b en 10c omgewisseld.. 
 
3. Notulen Najaarsvergadering 11-02-2020 
De notulen worden onveranderd vastgesteld. 
 
4. Mededelingen 
De secretaris, Olaf Uineken, doet de volgende mededelingen:  

• Afmeldingen: Zomerman, Smit, Scholtens, Postma, v.d. Linde. 

• Geconsumeerde dranken zijn voor eigen rekening. Koffie, cake, borrelhapjes en de 
gehaktbal zijn voor rekening van de vereniging.  

 
5. Keuringen 

• Keuring in Harkstede gaat niet door. Grootste zorg zat bij het geringe aantal dieren dat 
bijeen zou kunnen worden gebracht.  

• Luttenberg:  23 juli 

• Tolbert: Nog onzeker voor zowel locatie als datum. De reguliere datum zou precies 
tussen de Nationale en Texel vallen. Ook is er dan wederom een paardenshow op de 
zelfde locatie, dit verliep in een voorgaand jaar niet geheel soepel. Mogelijk wordt 
uitgeweken naar een andere locatie. 

• Nationale: 27 augustus. 

• Zuidenveld in Schoonebeek: 7 juli 
  
6. Dag van het Schaap 
De dag van het Schaap wordt gehouden op 11 juni. NTS en TSNH presenteren hier 
gezamenlijk de Texelaar: 11 rammen (met uitblinkers qua vruchtbaarheid, groei, 
wormresistentie en exterieur middels 3 A-rammen) en 2 hoogproductieve ooien met resp. 92 
en 93 punten voor algemeen voorkomen. 
 
7. Vanuit het Hoofdbestuur 
Het online vergaderen bevalt goed binnen het HB, met een enorme besparing op tijd en 
reiskosten. Het HB zal nog 1 maal per jaar fysiek samenkomen. 
 
7a. Vanuit NSFO 
Voor welke gegevens is het nog meer wenselijk om in het systeem vast te leggen? 

• De lineaire scores van alle dieren. 

• Hoogte maat met hieraan gekoppeld waardeoordeel. 

• Nadere uitsplitsing van bepaalde onderdelen. Zoals bijvoorbeeld de kop in vorm, 
aansprekelijkheid, etc.. 

• Breedte maten lederen etc.. 
 
8 Vanuit de Foktechnische Commissie 

• Willem van der Broek zal Ad van Iersel opvolgen. 

• Jan ten Napel is als foktechnisch adviseur in de plaats gekomen van Albert Visscher. 

• 2 juli is er weer een jurydag, dit ook ter voorbereiding op de Nationale. 

• De tabel voor de waardering van de ontwikkeling zal worden aangepast op het nieuwe 
fokdoel. Hierbij zal breder worden gekeken dan alleen hoogte, maar bijvoorbeeld ook 



naar aspecten als lengte, breedte en leeftijd. In de discussie wordt genoemd dat de 
rammen in ontwikkeling achterblijven bij de ooien en dat ook de lengte achterblijft bij de 
toename van de hoogte. 

 
9. Ingekomen en uitgegane stukken 
Het waren 2 rustige jaren. In het bijzonder wordt nog gemeld: 

• Er is een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. 

• Op 21 mei wordt de ALV gehouden op Landgoed het Reins van de fam. Mol te Enter. 
 
10. Financiële zaken 
 
10a: Jaarrekening: De penningmeester meldt een positief saldo van 877 euro. Vooral 
voortgekomen uit het ontbreken van km vergoeding als gevolg van het online vergaderen en 
door de ledenvergaderingen die niet zijn doorgegaan. Verder geeft hij aan dat afgelopen jaar 
er geen kosten in rekening zijn gebracht voor de premie- en keurramkeuring. Immers het was 
niet vermeld in de nieuwsbrief en de notulen waarin dit vastgesteld wordt zijn met deze 
vergadering pas verspreid.  
 
Er wordt afgesproken in het vervolg de financiële stukken mee te sturen met de uitnodiging.  
 
De kascommissie bestond uit Koop Klaassens en Henk Lamberts. Koop gaf aan dat de 
boeken prima in orde waren. De penningmeester wordt decharge verleend. 
 
10c: Begroting: Deze is min of meer gekopieerd van die van het voorgaande jaar, hierbij wel 
rekening houdende met een hogere afdracht vanuit het NTS. 
 
10b: Benoeming kascommissie: Vorig jaar is reeds gebruik is gemaakt van de reserve. 
Koop treedt uit. Naast Henk Lamberts neemt Romke Hoekstra zitting in de kascommissie. 
Filippus Hoekstra is reserve. 
 
11 Behandeling voorstel voor de ALV: Keurram uit het systeem? 
De voorzitter geeft aan dat hier 3 jaar aan is gewerkt en de selecties ook meerdere jaren zijn 
getest. Afgelopen jaar is er ook fysiek gevalideerd. In het algemeen wordt voor de onderdelen 
een nauwkeurigheid van 80% vereist, behalve voor beenwerk 65% (omdat beenwerk bestaan 
uit veel onderdelen). De ram hoeft geen premieram te zijn. Er zal de komende 3 jaren worden 
geëvalueerd: zijn het de dieren die je verwacht? Worden er überhaupt dieren geselecteerd? 
Moeten wellicht meer/andere gegevens in de selectie worden betrokken?  
 
In de discussie wordt de wens van een fysieke check uitgesproken. Ook vraagt men zich af of 
de verhouding tussen het totaal aantal nakomelingen in relatie tot de opgenomen 
nakomelingen niet moet worden meekomen in de bepaling. Dit zal in ieder geval onderdeel 
moeten zijn in de evaluatie. 
 
Het  voorstel wordt aangenomen met 26 stemmen voor.  
 
Als het voorstel 21 mei tijdens de ALV wordt aangenomen, dan vervalt de aanvraag voor 
keurram.  
 
12 Ledenactiviteit 
Vanuit de vergadering worden volgende opties genoemd: 

• Excursie 

• Nazit bij ledenvergadering 
 
13. Bestuursverkiezing 

• Fons Pierik wordt door de voorzitter bedank voor zijn inzet bij de vorming van afdeling 
Noord-Oost. Ook is er een presentje voor Fons. Martijn Berendsen volgt Fons op.  

• Riemer van der Molen blijft nog een periode aan. 
 
 
 



14. Rondvraag 

• Bart Noordhuis oppert om bij de fokkers-sites onderaan op de site van de NTS 
hoofdpagina niet langer te verwijzen naar de websites van de fokkers, maar naar hun 
facebook pagina. Bart veronderstelt dat FB pagina’s actueler zijn. 

• Bart Mol informeert naar de bestuurlijke situatie in Gelderland. De voorzitter licht deze 
toe: Nadat het bestuur is opgestapt voeren Johan de Beer en Chris van Norel  de 
algemene gang van zaken. De boeken zijn allemaal in orde. De 3 gewesten komen 
binnenkort met voorstellen over hoe men de toekomst ziet.  

• Van der Berg informeert naar nog andere regionale keuringen. Het Zuidenveld wordt 
genoemd. 

 
15. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt een ieder uit in de naast gelegen zaal voor de 
nazit.  
 

 


