
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR DE GEITENFOKKERIJ 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

JANUARI 2023 

 

  1 

 

Rechten en plichten 

 

ARTIKEL 1 

Rechten van fokkers die deelnemen aan fokprogramma’s van de NOG. 

Fokkers hebben het recht om deel te nemen aan het fokprogramma van de NOG, op 

voorwaarde dat hun fokdieren gehouden worden op bedrijven die binnen het geografische 

gebied van het fokprogramma van de NOG zijn gelegen. Daarnaast moeten de fokdieren van 

de fokkers behoren tot de rassen Boergeit, Nederlandse Bonte geit, Nederlandse Witte geit, 

Nubische geit en Toggenburger geit waarop het fokprogramma van de NOG betrekking heeft. 

De rechten zijn: 

1. Fokkers hebben het recht hun raszuivere fokdieren te laten inschrijven in de 

hoofdsectie van het stamboek die door de NOG voor het ras is opgesteld. 

2. Fokkers hebben het recht hun dieren te laten inschrijven in een aanvullende sectie van 

het stamboek die door de NOG voor het ras is opgesteld. 

3. Fokkers hebben het recht deel te nemen aan prestatieonderzoek. 

4. Fokkers hebben het recht een zoötechnisch certificaat te verkrijgen. 

5. Fokkers hebben het recht op verzoek actuele resultaten van het prestatieonderzoek en 

de genetisch evaluatie voor hun fokdieren te ontvangen, indien die resultaten 

beschikbaar zijn. 

6. Fokkers hebben het recht toegang te krijgen tot alle andere diensten die in verband met 

het fokprogramma door de NOG aan de deelnemende fokkers worden verleend. 

 

ARTIKEL 2 

De rechten van de NOG. 

De NOG heeft het recht om fokkers uit te sluiten van deelname aan een fokprogramma 

wanneer deze fokkers de regels van dat fokprogramma of de verplichtingen die vermeld staan 

in het huishoudelijk reglement, niet nakomen. 

 

ARTIKEL 3 

Rechten van fokkers om lid worden. 

1. Fokkers hebben het recht om lid te worden bij een van de plaatselijke verenigingen die 

lid zijn van de NOG. 

2. Fokkers hebben het recht om deel te nemen aan de vaststelling en ontwikkeling van 

het fokprogramma. 

 

Van het bestuur 

 

ARTIKEL 4 

1. Het bestuur is bevoegd een of meer adviseurs aan zich toe te voegen, die slechts een 

adviserende stem heeft (hebben). 

2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter, dan wel de meerderheid zijner leden, dit 

wenselijk oordeelt. 

3. Rechtsgeldige besluiten in bestuursvergaderingen kunnen slechts worden genomen indien 

meer dan de helft van de in functie zijnde hoofdbestuursleden ter vergadering aanwezig is 

4. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. 
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Van de algemene vergaderingen 

 

ARTIKEL 5 

Ereleden worden op voorstel van het hoofdbestuur in een algemene ledenvergadering bij 

gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen benoemd. 

 

ARTIKEL 6 

Ereleden en adviserende leden worden door het hoofdbestuur uitgenodigd voor het bijwonen 

van de algemene ledenvergadering. Zij ontvangen de van de vereniging uitgaande publicaties 

en hebben een adviserende stem. 

 

Van de stemmingen 

 

ARTIKEL 7 

1. Iedere Plaatselijke Vereniging kan op de algemene ledenvergadering stemmen (conform 

art. 6 lid 1 van de statuten). Het aantal stemmen per vereniging is gelijk aan het totale aantal 

leden bij die vereniging per 31 december voorafgaande aan de algemene vergadering. 

2. Over zaken wordt normaal gestemd bij handopsteken. Over personen wordt indien gewenst 

schriftelijk gestemd. 

 

ARTIKEL 8 

Genomen besluiten treden terstond in werking, of op de datum die in het genomen besluit is 

genoemd. 

 

Van de werkzaamheden 

 

ARTIKEL 9 

De stamboeksecretarissen sturen in november een stallijst met leden en geiten van de leden naar 

de verenigingen. Ieder verenigingsbestuur heeft dan tot 31 december de tijd om mutaties door 

te voeren. Begin van het nieuwe jaar volgt dan op basis van het bestand per 1 januari van dat 

jaar de facturatie. 

 

ARTIKEL 10 

Het bestuur heeft het recht bepaalde onderdelen van haar bestuurstaak onder haar eigen 

verantwoordelijkheid over te dragen aan leden van plaatselijke verenigingen. Deze leden 

vormen dan een permanente commissie of een ad hoc commissie. 

De commissie heeft het recht zich door derden te laten adviseren. 

 

ARTIKEL 11 

Per ras kan een fokcommissie functioneren. 

Deze commissie heeft tot doel het structureren, coördineren en ondersteunen van de 

geitenfokkerij van het ras dat zij vertegenwoordigt. De fokcommissies worden ingesteld door 

het bestuur van de NOG. Ontbinding van de commissies kan alleen bij meerderheid van 

stemmen op de algemene ledenvergadering. 

Taken en activiteiten die bij het doel horen, zijn het opstellen en onderhouden van de 

rasstandaard, opstellen en evalueren van het fokdoel en fokbeleid, het informeren en 

enthousiasmeren van de fokkers en het opleiden en bijscholen van inspecteurs en keurmeesters 

t.a.v. raskenmerken. 
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Benoeming van commissieleden vindt plaats op voordracht van de fokkers van het ras door 

bekrachtiging op de algemene ledenvergadering van de NOG. De leden hebben een  

zittingsperiode van vier jaar en zijn telkens herkiesbaar. De functies worden binnen de 

commissie verdeeld. 

De fokcommissie legt jaarlijks voor 15 januari financiële verantwoording af en dient jaarlijks 

voor 15 januari een begroting in voor haar activiteiten, die als onderdeel van de NOG-

afrekening en begroting door de algemene ledenvergadering goedgekeurd moet worden. 

De fokcommissie kan ervoor kiezen om haar financiële taken door de penningmeester van de 

NOG te laten uitvoeren 

Tenminste een maal per jaar vindt een vergadering plaats tussen de fokcommissies en het 

bestuur van de NOG. Minstens éénmaal per jaar roept de commissie de fokkers van het eigen 

ras voor vergadering bijeen.  

 

ARTIKEL 12 

Werkzaamheden voor derden (niet leden). 
 In uitzonderlijke gevallen kan het NOG bestuur besluiten werkzaamheden voor derden uit te 

voeren. Hierbij valt te denken aan stamboekregistratie voor fokkers in het buitenland omdat er 

in het betreffende land geen stamboek wordt bijgehouden voor het specifieke ras. Hiervoor is 

een specifieke toestemming nodig van het betreffende land. Een aanvraag hiervoor dient via 

RVO-fokkerij ingediend te worden. En werkzaamheden voor commerciële partijen die gebruik 

wensen te maken van de expertise en registratie binnen de NOG. De uitvoering van 

bovengenoemde werkzaamheden is ter beoordeling van het NOG bestuur en de werkzaamheden  

zullen minimaal kostendekkend moeten zijn. Deze derden zijn geen lid van de organisatie en 

hebben derhalve niet de rechten en de plichten die de leden hebben. Het bestuur heeft het recht 

om overeenkomsten met deze derden af te sluiten dan wel te beëindigen.  

 

Vergoedingen 

 

ARTIKEL 13 

De door het bestuur benoemde commissies ontvangen zo nodig een krediet ter voorziening in 

de onvermijdelijke kosten van hun opdracht. 

Alle vergoedingen aan bestuursleden, adviseurs en commissieleden behoeven de goedkeuring 

van de algemene ledenvergadering. 

 

Van de geldmiddelen 

 

ARTIKEL 14 

De NOG contributie en de afdracht per dier dient voor 1 juli van het lopende jaar door de 

Plaatselijke Vereniging te worden overgemaakt naar de penningmeester van de NOG. 
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Geschillen 
 

ARTIKEL 15 

Als er sprake is van een geschil tussen NOG en een van haar leden (de verenigingen) zal de 

volgende procedure gevolgd worden. 

Eén afgevaardigde aan te wijzen door het lid, één afgevaardigde aan te wijzen door de NOG, 

en een derde afgevaardigde die met instemming van beiden wordt afgevaardigd zullen gedrieën 

plaats nemen in een ad hoc commissie. De uitslag van dit overleg zal overlegd worden aan beide 

partijen en is bindend. Eenzelfde procedure is van toepassing bij geschillen tussen leden van de 

NOG en bij geschillen tussen leden van de plaatselijke vereniging met de plaatselijke 

vereniging of met de NOG. 

 

Van de privacy 

 

ARTIKEL 16 

Bij het aangaan van het lidmaatschap bij een plaatselijke vereniging conformeert betrokkene 

zich met geldende regels m.b.t. privacy en verleent zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het 

verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de NOG en het 

uitoefenen van de geitenliefhebberij. Hij/Zij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat 

de gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, en bereikbaarheidsgegevens zoals 

telefoonnummer en e-mailadres verwerkt mogen worden. 

 

Hij/Zij geeft expliciet toestemming voor gebruik van deze gegevens voor: 

-administratieve-en contributieverwerking; 

-toezending van uitnodigingen voor afdelingsbijeenkomsten; 

-het beschikbaar stellen van gegevens t.b.v. een database voor het organiseren van een 

tentoonstelling (plaatselijk, landelijk). 

Hij/Zij geeft expliciet toestemming om de diergegevens zoals vastgelegd in het NOG stamboek 

en registratieprogramma te gebruiken binnen het programma, en voor het maken van 

catalogussen voor keuringen tevens staan de gegevens ter beschikking van de fokcommissies 

voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.  

 
Van het reglement 

 

ARTIKEL 17 

Reglementswijzigingen treden terstond in werking, tenzij de algemene vergadering anders 

beslist. 

 

ARTIKEL 18 

In alle gevallen waarin de statuten en dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 

 

 


