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Ledenvergadering 14-11-2015 
37 leden aanwezig. 
 
 
Opening 10.10 uur. 
 
Mededelingen. 

Afmelding met kennisgeving ontvangen van de heren Krikken, A.de Jong en Schreur. 

De jaarverslagen staan op de website en er zijn enkele exemplaren aanwezig om mee te nemen. 
 
Ingekomen stukken. 
Brief van de Harrie Heyenkamp met de vraag om als fokgroep tussenpersoon te zijn voor de 
aanschaf van fokmateriaal. De fokgroep neemt deze rol niet op zich.  
Uitnodiging voor een evaluatie met de fokcommissie op 26-09-2015 
Uitnodigingen om mee te werken aan diverse enquêtes van studenten. Hier hebben we afgelopen 

jaar aan meegewerkt. 
Nieuwsbrieven NOG. 
Brief van Jelte Verbree over de fokkerij van Zwarte Toggenburgers. 
Op 12-12-2015 is de fokgroep uitgenodigd om te komen praten over de toekomst van het NOG. 
 
 
Notulen vergadering 08-11-2014. 
Worden ongewijzigd vastgesteld. 
Volgend jaar worden de notulen met de uitnodiging meegestuurd indien er een e-mail adres 
bekend is. 
 
Financieel verslag. 
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

Bestuursverkiezingen. 
In 2015 zijn er geen verkiezingen aan de orde. 
 
Voorstel bestuur stamboekopname. 
De Fokgroep heeft al een aantal jaren de wens om met rasgebonden inspecteurs te werken. De 
verwachting is dat we dan een uniformere stamboek opname zullen krijgen. In de praktijk is dit 
niet uitvoerbaar, het aantal locaties waar inspectie plaats vindt is te groot ten opzichte van het 

aantal inspecteurs.  
Voorstel is om op een aantal nog te bepalen grotere keuringen de rasgebonden inspecteurs 
aanwezig te laten zijn voor stamboek inspectie. Leden kunnen op vrijwillige basis er rekening mee 
houden om juist op deze locatie hun dieren op te laten nemen.  
De rasgebonden inspecteurs zijn: D. de Jong, J. Lanting, J. Krikken, J. van Burgsteden. 
Het voorstel wordt ingediend bij het NOG. 
 
Bok en Bokmoederboek. 
Dit boek blijft in de huidige vorm verschijnen. 
Jan van Burgsteden stelt deze weer samen. In het boek wordt het genotype vermeld bij de dieren 
met het gen QK en KK. Bij de vrouwelijke  dieren komt dit op de positie te staan waar voorheen 
singelomtrek stond en bij de bokken wordt het handmatig bijgeschreven. 
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Modelbokken en geiten. 
Dit jaar zijn er weer 3 modelgeiten en 2 modelbokken bijgekomen. 
De certificaten worden uitgereikt aan betrokkenen. En foto’s van de dieren worden getoond op het 
scherm. Dieren worden toegevoegd op de website www.toggenburger.nl  
Overzicht van de dieren staan in Bijlage 1 
 
 
Terugkoppeling en presentatie over scrapie gevoeligheid. 

Lenze van Weperen zit namens de fokgroep in de klankbord groep. 
Lenze geeft uitleg over de activiteiten en de behaalde resultaten. 
Er komt dit jaar een eenvoudige test om het genotype te bepalen. Testen blijft vrijwillig, de kosten 
zijn voor rekening van de eigenaar en zullen naar verwachting op €12,50 per dier uit komen.  
Excl. veearts kosten. 
Er wordt nog door de fokgroep navraag gedaan of het bloedtappen gelijktijdig zou kunnen met de 
bloedafname voor CL en CAE. Antwoord van GD wordt teruggekoppeld door de fokgroep. 
Ongeveer 20% van de aanwezigen was afgelopen jaar actief met deze testen bezig. 

 
Doede de Jong en Jan van Burgsteden gaven in de vergadering aan de hand van foto materiaal hun 
kijk op de fokkerij. 
 
Presentatie Zwarte Toggenburgers door Jelte Verbree. 
Jelte geeft een PowerPointpresentatie over fokkerij van Zwarte Toggenburgers.  
Met veel enthousiasme neemt Jelte ons mee in zijn zoektocht naar fokmateriaal om toggenburgers 
te fokken met dezelfde ras standaard als de Nederlandse Toggenburger met het enige verschil de 
kleur. 
Jelte had in de ingezonden brief aangegeven graag samen met collega “zwart fokkers” binnen de 
fokgroep en binnen de NOG samen te werken aan dit ras. Over het voorstel om samen te werken 
onder de paraplu van één fokgroep werd gestemd en dit is als voorstel aangenomen in de 
vergadering. 
Jelte zal dan wel moeten zorgen voor erkenning  en dat dit wordt opgenomen binnen de NOG.  

 
Promotie van de Toggenburger. 
Michelle Besseling laat zien wat er aan activiteiten mogelijk is. 
Ook gaat Michelle regelen dat er voor de fokgroep twee banners besteld worden om deze voor  
leden beschikbaar te hebben voor promotie activiteiten. Michelle laat een concept zien en neemt de 
aanvullingen vanuit de zaal mee om tot een definitief ontwerp te komen. 
 
Terugblik activiteiten 2015 
We hebben een goed georganiseerde en geslaagde studiedag gehad in Schelluinen. 
Diverse keuringen. 
Ondersteuning Scrapie ongevoelige geitenhouderij. 
Ondersteuning genenbank. 
 
Activiteiten 2016. 

We zullen een studie dag organiseren met geiten. Waarbij we een vergelijking zullen maken tussen 
de fokkerij van de Zwarte en de Nederlandse Toggenburger. 
Vanuit de NOG zal er wat georganiseerd gaan worden in het kader van het 100 jarig bestaan van 
het NOG. Hieraan wil de fokgroep een bijdrage leveren. 
In 2016 wordt de Dag van het Schaap en Geit weer georganiseerd. De fokgroep wil hier aanwezig 
zijn om het ras en de hobby te promoten. 
Najaar 2015 proberen we samen met andere fokgroepen nog meer dieren in de genenbank te 
krijgen.  

 
Rondvraag. 
In een brief nodigt Dirk Bakker iedereen uit met of zonder geiten de CW keuring op 18 Juni 2016 
bij het rundveemuseum in Noord-Holland te bezoeken. 
Jan van Burgsteden geeft aan niet alle informatie te krijgen van de stamboekregistratie. Mogelijk 
heeft hij nu niet alle kandidaat bokmoeders met melklijsten in beeld. Graag kandidaten 
rechtstreeks bij Jan melden. 
 
15.21 uur sluiting. 
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Bijlage 1: 
 
 
Aanvraag erkenning Modelgeit 2015 
 
Fiona NL100019528061 26-02-2012 VOLDOET 

70 cm Eig.: J. van Burgsteden 
Zelf: 92 93 90 90 92 
 
Asmi NL101632026082 18-02-2011 VOLDOET 
72 cm Eig.: Fam. den Braber 
Zelf: 90 91 91 89 89 
 
Sweelhoeve Elsje 86 NL100021057475 17-02-2012 VOLDOET 

70 cm Eig.: Gebr. Popken 
Zelf: 92 94 91 87 90 
 
Aanvraag erkenning Modelbok 2015 
Sarie's Hindrik "JH" NL100157839764 10-03-2013 VOLDOET 
78 cm Eig.: H. Hollander 
Zelf: 91 92 90 89 
 
Sabreur NL101632026088 16-02-2012 VOLDOET 
83 cm Eig.: M. Besseling 
Zelf: 91 93 92 87    

 
Aanvraag Bokmoeder B 2015 
Fiona NL100019528061 26-02-2012 VOLDOET 

70 cm Eig.: J. van Burgsteden 
Zelf: 92 93 90 90 92 
Moeder: 93 94 93 90 92 = BMB 
M.M.: 87 88 87 87 86 = BMB 
 
Sweelhoeve Grietje 45 NL100010405761 07-02-2014 VOLDOET 
69 cm Eig.: Gebr. Popken 

Zelf: 87 87 87 85 88 
Moeder: 94 94 92 92 94 
M.M.: 88 91 89 87 85 
 
Kina 82 NL100037192282 22-02-2014 VOLDOET 
70 cm Eig.: S.A. Poelstra 
Zelf: 88 90 88 87 86 

Moeder: 87 88 86 88 86 = BM 
M.M.: 90 92 89 88 91 
 
Sweelhoeve Eline 5 NL100010205767 07-02-2014 VOLDOET 
70 cm Eig.: J. Lanting 
Zelf: 89 90 90 89 89 
Moeder: 92 93 92 90 92 = BMB 

M.M.: 91 92 90 90 89 = BMB 
 
Saskia 7 NL100028315834 18-03-2014 VOLDOET 
69 cm Eig.: J. Lanting 
Zelf: 89 89 88 88 89 
Moeder: 89 91 90 89 89 = BMB 
M.M.: 88 88 88 87 91 
 


