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Bijlage 1 
 
Onderwerp: Uitleg waarom er aansluitend op het programma van de fokkersdag van 28-

05-2016 een bijzondere ledenvergadering wordt gehouden en het bestuursvoorstel. 
 
 
Geachte leden en belangstellenden. 
 
Tijdens onze ledenvergadering van november 2015 hebben we ons uitgesproken om 
samen verder te gaan met de fokkers van de Zwarte Toggenburger. We hebben toen 
duidelijk gesteld dat de Zwarte Toggenburger een apart ras moet zijn, waarvoor nog 

erkenning aangevraagd moet worden bij de NOG. 
Het voorstel van het bestuur was na het inwinnen van advies ook zo bedoeld.  
Het voorstel is vervolgens aangenomen door de vergadering. 
 
Een paar maanden later bleek dat er na verder onderzoek door onze gewaardeerde 
adviseur Jan van Burgsteden sprake is van voortschrijdend inzicht. 
Jan is de geschiedenis ingedoken en komt tot de conclusie dat de Zwarte Toggenburger  

als kleurslag opgenomen kan worden in het stamboek van de Nederlandse Toggenburger. 
Naast de uitleg en het advies van Jan hoe we de toetreding van Zwarte Toggenburgers 
kunnen organiseren is het bestuur van mening dat het beter is om op korte termijn 
duidelijkheid te scheppen. Om deze reden willen we de leden nogmaals raadplegen over 
dit onderwerp. Wij praten al bijna twee jaar over de Zwarte Toggenburgers. Het zou voor 
een ieder fijn zijn als er niet nog een jaar gaat zitten in deze discussie. Vandaar het 
besluit tot het uitschrijven van een bijzondere ledenvergadering met stemming.  

 
Voorstel: Zwarte Toggenburgers opnemen als kleurslag binnen het stamboek van de 
Nederlandse Toggenburger en het volgen van de voorgestelde procedure die opname van 
Zwarte Toggenburgers binnen het stamboek mogelijk maakt. 
 
 
De procedure waarin dit wordt voorgesteld is te raadplegen op onze website 

www.toggenburger.nl  
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