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Informatie van het NOG bestuur  

Datum:  28 april 2018 

Onderwerp: Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de NOG op 28 april 2018.  

De ALV van de NOG is gehouden op 28 april in Sociaal Centrum De Kiekmure in Harderwijk. 

1. Opening     

Onze voorzitter Sietse van der Wal opent de vergadering om 9.32. 

Hij is blij met de grote opkomst. Het nieuwe bestuur is nu een jaar in dienst, de aandachtspunten zoals die vorig jaar 

getoond zijn worden nog eens doorgenomen. 

Omdat Haye de Wit iets later komt wordt het onderwerp decharge van de financiële stukken verschoven naar een later 

moment op de vergadering. 

Sietse gedenkt Lenze van Weperen, de vergadering neemt een minuut stilte in acht.                                                              

2. Mededelingen/ingekomen stukken 

 

We hebben afmeldingen gekregen van: 

Gerrit Looijen 

Piet van Haperen 

Kees van Dongen 

Jan Hendrik Speelman 

Mevrouw Verdoold 

Huib Noordermeer 

Pieter Schoenmakers 

Gebroeders Popken 

Henriette van de Krol 

Henk Bierhof 

Alex van Veen 

Toon Lambrechts 

Albert Kraaij 

 

Het rooster van aftreden wordt voorgesteld. Omdat alle vijf bestuurders tegelijkertijd aangetreden zijn is gekozen voor 

een gefaseerd aftreedrooster, zie de presentatie voor de jaartallen dat bestuurders aftreden, met de wens/hoop dat ze 

wederom gaan voor een nieuwe periode van vijf jaar om de continuïteit te garanderen. 

 

De aanvraag voor koninklijke erkenning is besproken, helaas niet gelukt. Zij die een bijdrage geleverd hebben aan het 

maken en indienen van de stukken worden hartelijk bedankt. 

 

Vereniging Assendelft bestaat 100 jaar, de voorzitter bespreekt de jubileum keuringen die gehouden gaan worden. 

 

Naast de brief van SNV Lexmond over het keuren en het niet verstrekken van premies, waren er nog twee brieven 

gekomen van Norg en Hagestein die ook dit punt ter discussie willen stellen, punt wordt behandeld bij agendapunt 6 
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De brief van de fokcommissie Bont is ook getoond en ter kennis genomen. 

 

De nieuwe wet op de privacy gaat zeker wat betekenen voor verenigingen, we houden vinger aan de pols en zullen in het 

najaar indien nodig met adviezen komen. 

Norg heeft nog twee brieven gestuurd, één over grote bedrijven en één over de contributie verhoging. Ook Lopik had een 

brief gestuurd over de contributie verhoging. Al deze brieven zijn behandeld na de stemming over dit punt. 

 

3. Notulen ALV 2017      

Sietse vraagt of er opmerkingen zijn over de notulen. Alleen Martien Mattheeuwse heeft een opmerking over het punt 

van vorig jaar in de rondvraag over de wit x wit kruising waar een wit lam met een vlek uitkomt, deze vraag wordt later in 

de vergadering beantwoord ( het antwoord is trouwens bont)      

 

De notulen worden goedgekeurd waarna de voorzitter en ex secretaris Jan Hogervorst hun handtekening zetten onder de 

notulen.                                             

4. Jaarverslag over 2017     

Ivar geeft informatie over het gemaakte jaarverslag. Het 24 pagina’s omvattend geheel bevat naast voorwoord van 

voorzitter en secretaris informatie uit GReIS over export, inschrijvingen, opnamerapporten, de hoogst opgenomen geiten 

en bokken, de melkcontrole en de verslagen van de vijf fokcommissies van de NOG. Het jaarverslag wordt per mail naar 

de verenigingen gestuurd en is ook beschikbaar voor download op de website van de NOG                                      

5. Financiën                                                                   

   -verslag kascommissie, dit is na de pauze gegeven, Jan Hagen geeft aan dat de zaken er goed uit zien, de paar vraagjes 

die Jan had zijn door Roel prima beantwoord. Jan heeft een aantal facturen bekeken, goede uitleg gekregen, kortom 

prima in orde. De NOG wordt decharge verleend. 

Sietse bedankt de controleurs, Jan Hagen en Haye Wit, geeft aan dat het bestuur soberder wil zijn en de traditionele fles 

wijn achterwege laat. Voor volgend jaar heeft zich als controleur aangemeld (naast Haye de Wit) Jaap Krikken, en als 

reserve  Antoinette van Zutphen 

   

   -financieel jaarverslag 

Is door Roel volledig besproken, er waren geen vragen van de vergadering. 

 

   -begroting 2018 

Roel bespreekt de begroting, Martien vraagt of de nieuwe nog te bepalen contributie tarieven verwerkt zijn in deze 

begroting, Roel geeft aan dat dat niet zo is, die zullen pas na goedkeuring in de begroting van 2019 verschijnen 

Verder geen vragen van de vergadering 

 

   -stemming over verhoging contributie en bijdrage per geit. 

Per afdeling wordt gevraagd aan te geven of ze voor of tegen het voorstel zijn, na telling blijkt dat 390 stemmen voor zijn, 

263 tegen en 69 blanco, laatstgenoemde van  verenigingen die niet aanwezig en derhalve hun stem niet uitgebracht 

hebben. Het voorstel is aangenomen. 
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Vervolgens worden de brieven die binnengekomen zijn over dit onderwerp doorgenomen. Neerijnen had liever een 

gefaseerde verhoging, Lopik was ook voor gefaseerd, Sint Anna dacht dat er over twee onderwerpen gestemd zou 

worden, éénmaal over de bijdrage per lid en éénmaal over per geit. Theo van Herwerden geeft aan bang te zijn een 

twintigtal leden te verliezen, vooral omdat de bijdrage per fokker omhoog gaat. 

De vergadering heeft toegestemd met de verhoging, de voorzitter geeft aan met de penningmeester sterk te kijken naar 

de financiële situatie van de komende tijd en houdt zich het recht voor om desgewenst een lagere of gefaseerde aanpak 

te kiezen, mogelijk door voortschrijdend inzicht. 

 

Martien vindt het ongebruikelijk dat de brieven behandeld worden ná de stemming, Sietse legt uit dat het niet uitmaakt 

omdat de besluiten van de verenigingen al vast stonden en er dus toch geen herziening daarvan kon plaatsvinden. 

 

Het thema huiskeuringen komt aan bod, feitelijk een fok technische aangelegenheid maar is vanwege de financiële 

impact bij dit punt ondergebracht. 

 

Engel geeft uitleg. 

Afgelopen jaren heeft de scholingscommissie veel en goed werk geleverd, zij verdienen dikke complimenten voor hun 

gedane werkzaamheden. Nu ligt die verantwoordelijkheid bij het bestuur. En het bestuur heeft de wens dat er zoveel 

mogelijk geiten op keuringen komen en daar opgenomen worden, en niet bij thuiskeuringen. De fokcommissies geven 

aan dat ze uniformiteit willen, dat heeft gevolgen voor het met twee man opnemen en het benoemen van ras gebonden 

inspecteurs. De fokcommissies krijgen steeds meer zelfstandigheid, moeten ook fokreglementen per ras opstellen of 

hebben dat reeds gedaan. De fokcommissies hebben van Engel een document stip aan de horizon gekregen waar ook in 

staat welke richting het heen moet gaan met inspecties en de rol van de fokcommissies.  

 

Met de inspecteurs en keurmeesters is ook gesproken, zij zien ook dat er gemis is in de uniformiteit bij opnames, er is 

geen sprake van minder kwaliteit, nee het gaat om betere afstemming met elkaar. 

 

Huiskeuringen werden in het verleden door Piet van Haperen beheerd, echter omdat het aantal inspecteurs afneemt, de 

mobiliteit van sommige ook afneemt, en er een enorme stijging was van het aantal gewenste opnames liep het uit de 

klauwen. Op 15 juli heeft Piet een lijst van 40 thuiskeuringen doorgegeven aan Engel om op te lossen. 

Door goede samenwerking is er heel veel gedaan, er zijn er echter ook een aantal tussen de wal en het schip belandt. 

Conclusie van het bestuur was dat het zo niet verder kan, vandaar het nieuwe beleid. Voor huiskeuringen geldt de regel 

aanmelden bij Engel voor 15 augustus, voor verenigingen die keuringen organiseren geldt dat de twee inspecteurs 

aangevraagd mogen worden bij Piet van Haperen. Wij zijn heel blij dat Piet dit de komende tijd wil doen. 

 

Opmerkingen: 

Martien, namens Sint Anna blij met het beleid, geeft aan dat commerciële bedrijven zoals Geiten KI een zorg zijn 

Het is een compliment voor de NOG inspecteurs dat deze partij onze opnamerapporten wil hebben, het bestuur is alert 

op de financiën. 

Adriaan van Tol, Nieuw Vennep, boos dat hij afgelopen jaar geen antwoord heeft gehad op zijn vragen, wat moet hij met 

zijn geboren lammeren en niet opgenomen bokken etc., komend jaar kan hij ook niet naar een keuring, wil een oplossing. 

Sietse geeft aan het heel vervelend te vinden, na de vergadering zal Engel voor een oplossing zorgen. 
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Werner van de Broek, Neerijnen, vraagt zich af of specialisatie wel een goede zaak is wanneer er straks geen inspecteurs 

meer op kleine keuringen kunnen komen. Engel toont begrip, en geeft aan dat de Boer en Nubische inspecteurs alle 

rassen mogen opnemen en dat daarmee het probleem te verhelpen is. 

Kees, grote bedrijven zoals die van Holtrop en Meekma, zij willen eerder dan 15 augustus een oplossing.  

Sietse geeft aan de wensen van genoemde bedrijven te kennen 

Thema buitenlandse leden wordt ook besproken.  

Hier zijn nieuwe regels voor gemaakt en ook opgenomen in het huishoudelijke reglement. Buitenlandse leden zijn vooral 

Nubische fokkers die in hun land geen stamboek hebben en blij zijn dat ze met de NOG papieren en zo hebben. 

Martien vraagt zich af wat dit voor de Duitse en Belgische leden van Sint Anna betekent, hier geldt hetzelfde voor 

Henk Schenkel vraagt of de buitenlandse leden verdwijnen uit de afdelingen, Engel geeft aan dat het zo is. 

 

6. Fok technische zaken en verslag fokcommissies en eventueel bekrachtiging van stukken         

Het thema fok technische zaken is deels al bij punt 5 aan de orde geweest. 

 

Nu wordt vooral gesproken over de brief van SNV Lexmond. De voorzitter Johan Vonk geeft een toelichting op het item. 

Het feit dat fokkers niet te horen krijgen dat hun geit een tweede premie waard is veroorzaakt oa dat deze geiten ook 

meegenomen worden naar landelijke keuringen, Lexmond vindt dit een ongewenste situatie. 

Norg en DES Hagestein waren ook van mening dat het oude beter was. 

 

Engel geeft een toelichting waarom de NOG hier voor gekozen heeft, ook Theo geeft zijn reactie op wat er destijds 

allemaal met het oude systeem mis ging. Mensen die boos met hun geit de keuring verlieten, tweede premies op de ene 

keuring en kampioen op een andere keuring, het kon allemaal gebeuren. 

Het bestuur besluit om het nieuwe systeem te handhaven, de keurmeesters en inspecteurs nog meer instructie te geven, 

ze komen 5 mei bijeen en dan kan daar aandacht aan besteed worden, dat ze geiten die vooraan staan echter niet 

kampioenskeuring waardig zijn om die aan te geven dat ze niet mee hoeven naar de kampioenskeuring. En ook de 

verenigingen kunnen hier alert op zijn. 

Met de evaluatie eind van het jaar van de fokcommissies en de keurmeesters en inspecteurs kan dit punt dan 

geëvalueerd worden.  En eventuele vervolgstappen genomen worden. 

Vervolgens komen de fokcommissies aan bod met hun presentaties. 

Wit , door Sietse gedaan, geen bekrachtigingen, mededeling op 1 en 15 september worden opnamedagen gehouden 

Toggenburger, door Andre Koekkoek, bekrachtiging John Hazendonk nieuw in het bestuur 

Bont, door Renske Ponne, bekrachtiging nieuw bestuurslid Cees Brouwer, en duidelijkheid gegeven dat wit x wit en dan 

wit lam met bonte vlek is ras bont 

Nubisch, gedaan door Ivar, geen bekrachtigingen 

Boer, gedaan door Theo, geen bekrachtigingen 

7. Aanpassingen huishoudelijk reglement, bekrachtiging.         

Engel bespreekt de wijzigingen van het reglement, het nieuwe reglement is bekrachtigd      

8. Platform KSG  

Frans Stolk geeft aan waar het platform voor staat en waar ze mee bezig zijn. 
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Zij doen de belangenbehartiging van 45 stamboeken, echter dat is maar een fractie van het geheel aan hobbyfokkers. 

Aanwezig zijn zij op ministeriele besprekingen waar zij willen voorkomen dat hobbyfokkers bovenmatig belast worden 

voor de kosten die de overheid maken, of het nu gaat om IenR of om Rendac, telkens blijkt weer dat het opletten 

geblazen is. Waar KSG ook boos om is dat er kosten gemaakt worden voor bijvoorbeeld een IenR app zonder vooraf een 

begroting gemaakt te hebben, en vervolgens de kosten over alle ubn houders te verdelen. 

Het zou mooi zijn wanneer ook SZH en WUR zich zouden aansluiten bij het platform. 

Acties van het platform: 

Rendac tarieven 

IenR tarieven en regels bekeuringen etc. 

Q-koorts lammeren 

Scrapie en bezoeken van keuringen 

Wolven en vergoeding voor eventuele schade, let op 18 mei symposium in Salland, en ook op Dag van het Schaap een 

thema 

Stallijst, fokkers houd deze op orde, is het advies van het platform. 

Martien, vraagt Frans of ook instanties zoals Staatsbosbeheer en natuurmonumenten lid zijn, Frans neemt het mee 

Haye vindt de extra beveiliging inlog lastig op de website van de overheid, is veiligheidsthema 

 

9. Pauze                                                                     

10. Vakblad Geitenhouderij     

Frans Stolk geeft aan dat het bestand aan abonnees met 1013 redelijk constant is, echter het aantal NOG leden ieder jaar 

met een dertig tot vijftig personen afneemt, dit is niet goed. Het is ons vakblad, a.u.b. verhalen opsturen naar Frans dan 

kan hij zorgen voor opname in het vakblad. Ook geven ze een nieuwsbrief uit die nu naar 985 adressen gaat en  waar je je 

op kunt aanmelden.   Afgelopen editie weer een mooi verhaal van de toppers van witte geiten en ook de Alpe ‘d Huez 

met Martien krijgt aandacht op pagina 13.                                                   

11. Nationaal Geiten Event in Zwolle op zaterdag 29 september 2018 

Frans maakt zijn excuses voor het late moment van de keuring in Zwolle. Helaas heeft de hal eerder geen capaciteit 

Het wordt weer een mooi evenement, waar de profs en de hobbyisten elkaar ontmoeten. Voor 2020 wordt geprobeerd 

om de keuring eerder, bijvoorbeeld eind augustus, te houden. 

Dirk Bakker geeft aan dat hij geen oranje zaagsel meer wil hebben! 

Sietse meldt dat in overleg met Engel richting Albert Kraaij is aangegeven dat de fokcommissies bepalen wie hun ras 

mogen keuren. Actiepunt voor de fokcommissies om de namen zo spoedig mogelijk op te geven aan Engel. 

12. Stand van zaken Zoo Easy, ons toekomstige stamboekprogramma            

Theo geeft een enthousiaste presentatie van het nieuwe stamboekprogramma waar iedere fokker in september 

waarschijnlijk de toegang tot krijgt en waarmee de fokker dan zelf heel veel zaken kan regelen. 

Er is wat vertraging bij ZooEasy, onder andere veroorzaakt doordat er in GReIS dubbele geiten  met dezelfde 

levensnummers (iets onmogelijks) staan, en dit vergt samen met de aanpak van de NOG meer tijd dan voorzien. Komende 

tijd staat in het teken van het maken van de NOG rapporten en de profielen van de stamboeksecretarissen aanmaken, 

vervolgens proefdraaien en finetunen. Eind van het jaar zal met de fokcommissies gekeken worden naar hun specifieke 

wensen ten aanzien van informatie en analyses. Het spreekt voor zich dat bloedvoering en zaken als inteelt coëfficiënt 

geregeld zijn.      
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Henk Schenkel vraagt naar de koppeling met IenR, hier is niet in voorzien, bewuste keuze van de NOG 

Haye is ervaren met het systeem met de landgeiten, goed systeem. Vraagt nog hoe het met ras toekenning gaat, dat 

wordt met de stamboeksecretarissen zeker gesteld 

Martien refereert aan de foto toevoeg mogelijkheid, hier wordt naar gekeken, feit is dat die aanwezig is 

Theo geeft aan dat er goed contact is met Johan van de landgeiten vereniging, en dat we kiezen voor een basis aanpak en 

later eventuele verfijningen en aanvullingen gaan doen.                         

13. Presentatie kampioenen en reserve kampioenen landelijke keuringen NCW/CW 

Sietse neemt aan de hand van dia’s alle kampioenen van de landelijke keuringen door, alle kanjers krijgen aan het eind 

van de presentatie een riant applaus!                  

14. Rondvraag. 

Martien, dank aan iedereen die 1e paasdag bij hem geweest is, afscheid als inspecteur van de NOG 

Martien, oproep sponsoring Alpe ‘d Huez met T-shirt of bijdrage 

Martien, heeft gemist het afscheid nemen van inspecteurs en keurmeester, hij was iets te vroeg, dit stond voor de sluiting 

op de agenda van Sietse 

Poppelaars, vraagt naar wie de aanpassingen van de ras gebonden fokreglementen doet, Ivar geeft aan dat vorig jaar al 

door Nubisch, samen met Theo van der Meer, het fokreglement is aangepast, en ook dat van Boer is helemaal op orde. 

Toggenburger is volgens Andre Koekkoek ook op orde. Wit en Bont moeten dus nog zelf actie nemen 

15. Sluiting. 

Sietse komt tot de afsluiting. 

Hij staat stil bij de vier keurmeesters en inspecteurs die afgelopen jaar hun taak beëindigd hebben, 

Jan van Burgsteden 

Piet van Haperen 

Kees van Dongen 

Martien Mattheeuwse 

 

Hij noemt belangrijke data voor de komende tijd: 

13 oktober 2018 overleg fokcommissies met de NOG 

27 oktober 2018 overleg keurmeesters en inspecteurs met de NOG 

20 april 2019 ALV, en omdat de meeste aanwezigen het vroege moment waarderen wordt dit ook ’s morgens 

 

Afsluitend bedankt Sietse de vergadering voor de fantastische samenwerking, de discipline.  

Hij had de vergaderhamer meegenomen maar gelukkig niet nodig gehad. Hij wenst een ieder succes met het komende 

keuringsseizoen, Frans met het platform, de geitenhouderij en het event, Theo en Ivar met ZooEasy en Ivar met het 

maken van het verslag. Met de blik vooruit, de toekomst tegemoet. 

 

Om 13.00 uur wordt de vergadering afgesloten. 

 

Voorzitter      Secretaris 

Sietse van der Wal     Ivar ten Tuijnte 
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