
Voorstellen van het NOG-bestuur: 

 

Verhoging contributie en afdracht per dier. 

 

Het financiële resultaat van de NOG is al jaren negatief. Ook voor 2018 wordt een negatief resultaat 

verwacht ( € 4.500) en voor de komende jaren zal, door een teruglopend aantal leden, het tekort verder 

oplopen. 

De NOG mag zich gelukkig prijzen dat ze beschikt over een ruim eigen vermogen. 

De algemene stelling voor verenigingen is dat ze financieel gezond zijn als ze beschikken over een 

eigen vermogen van één tot tweemaal de jaarontvangsten. De NOG voldoet aan deze norm.  

Echter door het te verwachten negatief resultaat is bijsturing noodzakelijk om ook in de toekomst 

financieel gezond te blijven. Bovendien krijgt het bestuur meer mogelijkheden om een actief beleid te 

voeren. 

Het NOG-bestuur komt dan ook met het volgende voorstel: 

Verhoging van de contributie, met ingang van 1-1-2019, van € 5,-- naar € 10,-- per lid. 

Verhoging van de afdracht per dier, met ingang van 1-1-2019, van € 2,50 naar € 3,50. 

Aanpassing van de kortingsregeling grote bedrijven: 

Huidige regeling: 

  

aantal dieren basisbedrag prijs per dier 

1 - 35  $         -     $     2,50  

36 - 50  $     87,50   $     2,00  

51 - 100  $   117,50   $     1,50  

101 - 200  $   192,50   $     1,25  

  > 200  $   317,50   $     1,00  

 

Voorstel kortingsregeling met ingang van 1-1-2019 
  

aantal dieren basisbedrag prijs per dier 

1 - 35  $         -     $     3,50  

36 - 50  $   122.50   $     3,00  

51 - 100  $   167,50   $     2,50  

101 - 200  $   292,50   $     2,00 

  > 200  $   492,50   $     1,00  

      

Huiskeuringen: 

 

Huiskeuringen beleid NOG voor 2018 

Huiskeuringen onder auspiciën van de NOG. 

- Alleen een huiskeuring als er minimaal 10 dieren van het zelfde ras aangeboden worden. 

- Voorrij tarief  € 75,--. 

- Maximaal worden er 40 dieren per dag per bedrijf opgenomen. 

- In de periode van 1 januari t/m 31 augustus vinden er geen huiskeuringen plaats. 

- De coördinator bepaalt in overleg met de inspecteurs en eigenaar het tijdstip van opnemen. 

- Opgave voor 15 augustus bij de coördinator E. Kupers. 

 

Opnamedagen door de fokcommissies 

De fokcommissies kunnen zelfstandig opnamedagen organiseren. 

Dit kan zijn op een centrale plaats of bij de geitenhouder thuis.  

De financiële consequentie is dat bij de opname op een centrale plaats er geen financiële 

bijdrage gevraagd wordt van de geitenhouder en bij opname bij de geitenhouder thuis € 50,-- 

in rekening gebracht wordt. 

Advies aan de fokcommissies is om in september een “vangnet” opnamedag te organiseren. 



Buitenlandse leden: 

 

Geitenhouders die buiten de Nederlandse landsgrenzen wonen kunnen onder de volgende 

voorwaarden gebruik maken van onze stamboekadministratie: 

 

- De geitenhouders zijn geen lid van de NOG en hebben daardoor geen rechten en plichten die 

leden wel hebben. 

- Hun geiten kunnen, indien ze behoren tot een van de vijf NOG-rassen, geregistreerd worden in 

ons stamboekprogramma. 

- Als vergoeding betalen ze jaarlijks een vast bedrag van € 50,--. Te voldoen in het eerste 

kwartaal van het jaar. 

- Geitenhouders die op 31 december van het afgelopen jaar meer dan 20 dieren in ons 

stamboekprogramma geregistreerd hebben betalen voor elke geit boven de 20 € 1,50 extra.  

- De regeling wordt  m.i.v. 1 januari 2019 van kracht. 

 

Kostenvergoedingen 

 

- Bestuurders van de NOG en van de fokgroepen hebben recht op een kilometervergoeding van 

€ 0,19 per alle noodzakelijk gereden kilometers.  De gereden kilometers worden vastgesteld in 

alle redelijkheid en billijkheid. 

- Inspecteurs hebben recht op een kilometervergoeding van € 0,19 per alle noodzakelijk gereden 

kilometers.  De gereden kilometers worden vastgesteld in alle redelijkheid en billijkheid. 

- Keurmeesters hebben recht op een kilometervergoeding van € 0,19 per gereden kilometer voor 

het bezoeken van de door de NOG georganiseerde keurmeestersdagen.  De gereden kilometers 

worden vastgesteld in alle redelijkheid en billijkheid. 

- Stamboekadministrateurs krijgen een vergoeding van € 0,50 per mutatie. De mutaties bestaan 

uit het invoeren van geboortemeldingen, aan- en afvoer, doodmeldingen en 

stamboekopnames. 

- Naast bovengenoemde vergoedingen kunnen allen die activiteiten voor de NOG verrichten de 

door hun noodzakelijk gemaakte kosten bij de NOG declareren. Dit ter beoordeling van het 

NOG-bestuur. 


