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Notulen algemene ledenvergadering  NOG op 30 april 2022 

 

1. Opening        

Voorzitter Sietse van der Wal opent om 9.35 de vergadering. Op dat moment zijn er 33 personen in de zaal inclusief het 

voltallige NOG bestuur. Later komen nog 2 mensen binnen en hebben we dus een opkomst van 35 personen.  

Afmeldingen hebben we van 15 personen. Presentielijst, zie bijlage. 

In zijn openingswoord refereert de voorzitter aan de feiten dat we twee jaar geen fysieke vergadering gehad hebben, dat 

het een moeilijke tijd geweest is, lastig was om zaken te organiseren, echter  we hebben moed gehouden, en nu weer vol 

plannen. Ook de afgelopen tijd zijn bestuur, fokcommissies en verenigingen druk geweest om de continuïteit er in te 

houden. Vandaag op de vergadering hadden we meer mensen willen ontvangen, het is niet anders, we zijn blij met 

iedereen die naar Harderwijk gekomen is. Voor dat de vergadering verder gaat staan we stil bij het overlijden van erelid 

van de NOG Gerrit Looijen, en natuurlijk ook bij de andere geitenmensen die afgelopen tijd overleden zijn. 

 

2. Mededelingen/ingekomen stukken 

We hebben twee brieven gehad van Lopik en DES, deze worden bij punt 7 behandeld. 

We hebben van de WUR het verzoek gekregen mee te doen aan een onderzoek naar hoornloos fokken, ook bij punt 7 

We hebben melding gehad dat Ane Visser, uit Barneveld, fokker geiten en keurmeester, en Henk Blanken, ex-voorzitter 

van de NOG geriddderd zijn vanwege hun diensten voor de samenleving, mooi nieuws. 

 

3. Notulen ALV 2021   

De notulen worden doorgenomen. 

Andre Koekkoek heeft nog een vraag over punt uit de rondvraag, buitenlandse fokker van Toggenburger geiten, Engel 

geeft aan hier niets aan te kunnen doen, voor buitenland is voor Toggenburger geen erkenning. 

De notulen worden goedgekeurd en de maker bedankt. 

                                                

4. Jaarverslag over 2021            

Ook dit jaar wordt het jaarverslag gedrukt en verspreid onder de 550 adressen van fokkers van de NOG. Dikker geworden,  

36 pagina’s full colour, omdat fokcommissie bont dit jaar meer tekst en foto’s geleverd heeft en de Toggenburger 

rapportage uitgebreider is. Gekozen om direct de fokkers te benaderen om de betrokkenheid met de achterban in stand 

te houden. De vergadering is blij met dit initiatief en doet een oproep om dit te continueren. Dit zal opgepakt worden.     

                     

5. Financiën                                                                   

Kascommissie. 

Dit jaar hebben Henk Bierhof en Rutger Jan Kupers de controle gedaan van de financiën. Henk Bierhof is onder de indruk 

van de duidelijke weergave van de cijfers, perfect, goed geregeld. Rutger Jan beaamt de woorden van Henk. Rutger Jan 

wordt bedankt voor zijn controlewerkzaamheden, Henk Bierhof zal volgend jaar weer de controle doen, Jan Hagen heeft 

zich aangemeld als tweede man. Reserve is Bert Schottert. Dus voor de komende tijd is de kascommissie vastgelegd. 

 

 Financieel jaarverslag over 2021. 

Aan de hand van de met de uitnodiging verzonden financieel jaarverslag wordt de stand van zaken doorgenomen. Het 
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eigen vermogen is voor een vereniging als de NOG aan de hoge kant, echter dit zal in de toekomst minder worden door 

uitgaven en door minder leden. Het stimuleringsfond, waaruit afgelopen tijd een bijdrage aan organisaties die een 

keuring gingen organiseren met € 5 per aanwezige geit op de keuring, € 100 voor de productie van de catalogus en € 100 

voor overige kosten, is niet uitgeput, daarom zal dit ook dit jaar blijven, daarmee stimuleren we keuringen. 

Roel doet een oproep aan verenigingen om hier gebruik van te maken. De bijdrage aan het platform KSG bedraagt 90 cent 

per lid. En de inkomsten van buitenlandse fokkers, met name Nubische geiten uit Polen, zijn ook te zien in het verslag. 

De reiskosten vergoeding is aangepast van 19 cent naar 30 cent, dit in verband met de hogere brandstofprijzen. 

 

Het financiële verslag is goedgekeurd, de vergadering geeft decharge aan het bestuur. 

De begroting 2022 is tevens doorgenomen, hier zijn geen opmerkingen of vragen over gekomen. 

 

6.  Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar voor de duur van 4 jaren is voorzitter Sietse van der Wal.  

Aftredend en herkiesbaar voor de duur van 1 jaar is secretaris Ivar ten Tuijnte.  

Eventuele tegen kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter  

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, dus is het aan de vergadering om het vertrouwen uit te spreken over de 

twee functionarissen. Met een luid applaus is dit gedaan, dus de continuïteit is weer geregeld. 

Jan de With vraagt waarom Ivar maar één jaar doorgaat, de voorzitter geeft Ivar de gelegenheid dit toe te lichten. Ivar 

geeft aan dat hij niet zo lang geleden besloten heeft om met pensioen te gaan, niet alleen qua zijn dagelijkse werk maar 

ook qua vrijwilligerswerk, echter omdat het bestuur nog geen opvolger op korte termijn zou kunnen vinden heeft hij 

besloten om voor één jaar bij te tekenen. Wel is er nu dus behoefte aan een opvolger, het zou mooi zijn als die zich snel 

meldt. 

 

7. Foktechnische zaken en verslag fokcommissies en eventueel vaststelling besluiten  

Engel kijkt terug naar het verleden, de tijd dat de scholingscommissie actief was om inspecteurs en keurmeesters op te 

leiden en te zorgen voor meer uniformiteit, zowel bij het plaatsen van geiten op keuringen als bij inspecties. Dit heeft 

onder andere als gevolg gehad dat we zijn gaan werken met 2 inspecteurs bij de opname van geiten en bokken. 

Met het aantreden van Engel als foktechnische man was de scholingscommissie opgeheven. Een van de eerste stappen 

was het organiseren van bijeenkomsten bij fokkers met geiten om de inspecteurs en keurmeesters te betrekken bij meer 

uniformiteit, dit met een wisselend succes. Een werkwijze die ook bij koeien gebruikelijk is, echter lastig bij geiten omdat 

daar sprake is van 4 verschillende types. 

Omdat dit dus zo niet goed ging is besloten om de inspecteurs en de fokcommissies meer te verbinden. Fokcie Nubisch en 

Boer hadden al het systeem van ras gebonden inspecteurs, dit werd ook geïntroduceerd bij de andere fokcommissies.   

Ook is in het nieuwe reglement keurmeesters en inspecteurs te lezen dat er wijzigingen doorgevoerd zijn. De toekenning 

van inspecteurs en het aandragen van aspirant inspecteurs wordt gedaan door de fokcommissies. Na een gezamenlijke 

opleiding van NOG en fokcommissie kan dan examen afgenomen worden, dit zal op de Dag van het Schaap iedere 2 jaar 

gedaan worden, en dan kan na succesvolle afsluiting de inspecteur aan de slag. Momenteel hebben zich 6 aspiranten van 

drie fokcommissies gemeld die de opleiding gaan doen. 

Dan over de keuringen, er was een tijd dat er alleen keuringen waren zonder inspecties. Toen kwam de tijd met keuringen 

en daarnaast het opnemen van dieren. Daarna een tijd met veel thuisopnamen, echter dit werd een chaos en was niet 

houdbaar. Door corona is een nieuwe situatie ontstaan, georganiseerde opnamedagen onder leiding van de 

fokcommissies en sommige inspecteurs, dit werd een succes. 

Echter nu corona voorbij lijkt te zijn is er een nieuwe situatie ontstaan. Door beperkt inspecteurskorps en de inzet van 

rasgebonden inspecteurs kan het niet meer zo zijn dat automatisch op iedere keuring ook geiten opgenomen kunnen 
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worden. De fokcommissie spelen voor hun ras nu een sleutelrol, zij moeten opgeven op welke keuring een rasinspecteur 

aanwezig dient te zijn en deze dan ook aan te wijzen, via Piet van Haperen wordt daar dan indien nodig een tweede 

inspecteur bij gezocht. 

Veel fokcommissies hebben die aanwijzing gedaan. Verenigingen wordt verzocht om zoveel mogelijk open keuringen te 

gaan organiseren, of de samenwerking te zoeken, opdat fokkers met hun dieren naar een keuring kunnen waar dan 

opgenomen kan worden. 

Dan een ander belangrijk punt, dierenwelzijn.  

Tijdens de live uitzending van de landelijke keuring was het zichtbaar dat uiers overvol waren, hier heeft de NOG kritische 

vragen over gekregen. Oproep aan fokkers om dit niet te doen, oproep aan organisatoren van keuringen om in te grijpen, 

oproep aan keurmeesters om dieren met te veel spanning op het uier maximaal op de derde plaats te zetten zodat ze niet 

in de kampioenskeuring terecht komen. Iedereen is verantwoordelijk voor dierenwelzijn. Onthoornen is ook een 

dierenwelzijn thema, zouden er klachten komen van toeschouwers dan kan de NVWA overgaan op controles en ontstaat 

er een probleem. 

 

Dan WUR onderzoek naar geiten die genetisch hoornloos zijn en niet de koppeling hebben met het gen wat kwenen 

veroorzaakt. Er komt een tijd dat onthoornen niet meer toegestaan of onmogelijk is, dan is het kunnen fokken van 

hoornloze geiten interessant. Middels haren trekken kan het onderzoek gedaan worden. Engel komt hier op terug. In 

ZooEasy is bekend welke dieren ongehoornd zijn, dus een selectie is mogelijk. De NOG zal maximaal meedoen aan het 

onderzoek, natuurlijk is het voor bedrijven ook erg belangrijk maar de LTO heeft aangegeven een armlastige organisatie 

te zijn en dus het onderzoek niet te willen bekostigen. 

Werner van de Broek vraagt of er naast dit onderzoek ook gekeken wordt naar andere zaken, antwoord er wordt alleen 

onderzoek gedaan naar hoornloos en toch geen kwenen. 

Pieta geeft aan dat er bij dwerggeiten veel ongehoornde dieren zijn, Engel is dankbaar voor de mededeling en neemt dit 

mee. 

Andre Koekkoek heeft nog vraag over inspecteurs op keuringen, Engel geeft aan dat dit ook tijdens het overleg met de 

fokcommissies al aan de orde geweest is. De werkwijze is de vereniging die inspecteurs voor een bepaald ras willen 

hebben benaderen de fokcie, deze geeft aan of er wel of geen inspecteur naar de keuring gaat komen. Indien ja dan 

benoemt de fokcie de inspecteur en wordt de vereniging verzocht de tweede inspecteur bij Piet van Haperen aan te 

vragen. 

Engel geeft aan dat er geen noodzaak voor een inspectie is, JVR x JVR = JVR is verankerd in de EU erkenning en dus kan 

iedereen verder met de fokkerij.  

Sietse bevestigd de genoemde werkwijze, wit benoemt de eerste inspecteur en Piet indien nodig de tweede. 

Communicatie over dit onderwerp wordt gewenst, er is al veel over verteld, deze notulen geven ook aan hoe de situatie 

is.  

 

Corrie Hoorweg vraagt of het onderzoek op haren trekken neerkomt en of er op de bokkenkeuring Lexmond actie nodig 

is, Engel geeft aan dat het om haren gaat en dat er op de bokkenkeuring niets gedaan hoeft te worden. 

 

Martien Mattheeuwse vraagt over hoornloosheid bij Boergeiten, dit is niet aan de orde, hoorns bij Boeren zij gewenst. 

 

Antoinette van Zutphen is bang dat het niet inspecteren van geiten gepaard gaat met kwaliteitsverlies, Engel geeft aan 

dat dit niet aan de hand is, het kan zelfs de betere kant op gaan. 
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Eric Roelofsen adviseert om op keuringen de melkgeiten als eerste te keuren, prima, is verantwoordelijkheid van de 

vereniging. 

 

Marit Schakel, vraagt of er een herkenning komt in de namen van geiten die hoornloos en geschikt zijn voor de fokkerij, 

dit wordt meegenomen, zal in ZooEasy gekeken worden waar de informatie geregistreerd gaat worden. 

Bert Schottert, kan de check op hoornloosheid gedaan worden tegelijkertijd met CAE en CL, Engel geeft aan niet van 

toepassing, volledig andere onderzoeken, wel scrapie ongevoeligheid kan gecombineerd worden. 

Nico den Braber, spreekt de angst uit dat de regels voor kleine verenigingen tot een terugval van leden gaat leiden. 

De ingekomen brieven van Lopik en DES worden doorgenomen, Gerrit Arendonk geeft toelichting, veel al besproken. 

DES heeft een keuring met 80 tot 100 dieren en daar werden in het verleden zeker 25 van opgenomen, hoe nu verder? De 

oplossing ligt in het contact met de fokcommissies als er van een bepaald ras veel aanmeldingen zijn. 

Lopik geeft aan dat met de behandeling van de DES brief ook Lopik behandeld is. 

Fokcommissies komen nu aan bod om hun informatie te verstrekken. De presentaties van de fokcommissies zijn 

opgenomen in de presentatie van de vergadering en kunnen daar bekeken worden. 

Fokcommissie  Wit 

Sietse geeft aan dat er niet veel gewijzigd is de afgelopen twee jaar. Jan de With is uit het bestuur, Henk Bierhof is 

afgelopen vergadering uit het bestuur gegaan. Marit en Durk van der Zee zijn de nieuwe bestuursleden. 

21 mei wordt een fokkersbijeenkomst georganiseerd, iedereen is welkom, wel graag aanmelden bij Wim van Rheen 

Vorig jaar veel opnamedagen gehad, dit jaar één dag voorzien, 17 september. 

De keuringen waar wit geïnspecteerd kan worden zijn voor bokken en geiten bekend gemaakt: 

Lexmond bokkenkeuring 23 juli 

Jubbega bokkenkeuring 13 augustus 

Overijssel bokkenkeuring 12 augustus? 

Jubbega geitenkeuring 4 juni 

Dageraad geitenkeuring  

Hoornaar geitenkeuring 13 augustus 

Landelijke NCW geiten 

 

Martien Mattheeuwse vraagt of Sint Anna ook opgenomen kan worden, overleg met de fokcie is mogelijk. 

Over opname op het geitenevent, dit is in handen van de Stichting Landelijke keuring en daar gaat Albert Kraaij over. 

 

Toggenburger 

Andre Koekkoek neemt de presentatie door. Het bestuur heeft veel digitaal vergaderd en is blij met de EU erkenning. In 

2021 zijn veel geiten opgenomen door inspecteurs op opnamedagen, de betrokkenen worden bedankt. 

De ALV gepland in Oene kon door corona omstandigheden op het laatste moment niet doorgaan, nu zal op de fokkersdag 

in 2022 een deel van de vergadering opgepakt worden.  

Gestemd gaat worden over het voorstel om de gewenste hoogtemaat van bokken aan te passen naar een streefwaarde.  

Dan met terugwerkende kracht naar 1 januari 2022. 

In 2022 zal de fokcommissie niet alleen op de dag van het schaap aanwezig zijn, ook in Aalten is men aanwezig. 

De lijst van keuringen waar inspecties mogelijk zouden moeten zijn is nog niet in beton gegoten: 

Lexmond bokkenkeuring 23 juli 

Jubbega bokkenkeuring 13 augustus 

Jubbega geitenkeuring 4 juni 
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Dageraad geitenkeuring 

Opnamedag in september 

 

De website wordt dagelijks bijgehouden, lof voor Corrie Hoorweg.  

Bonte geiten 

Bert Schottert, de ALV heeft plaatsgevonden, de opkomst was teleurstellend. Bestuurders die vertrokken zijn en nog geen 

bedankje gehad hadden, het gaat hier om Jan Poppelaars en Cees Brouwer, hebben dit alsnog gekregen. 

De stemming Bont x Wit = keurstamboek is goed verlopen, dit punt moet nu bekrachtigd worden.  

Opnamedag zal georganiseerd worden in de tweede helft van augustus. De geplande fokkersbijeenkomst kan niet 

doorgaan, er wordt naar een nieuwe datum en locatie gezocht. De website is in de maak bij Henk Bierhof en het 

fokreglement is actueel gemaakt door Henk. 

Bont heeft ook besloten dat éénkleurige dieren gekeurd moeten worden in de ring van de bonte geiten en beoordeeld 

moeten worden op alle kenmerken en niet alleen op het ontbreken van bont.  

Nubische geiten 

Ivar ten Tuijnte geeft aan wat de stand is van het bestuur, Eric Roelofsen is uitgetreden dit jaar en is bedankt voor zijn 

diensten. Volgend jaar gaat de voorzitter weg, er wordt nu dus naarstig gezocht naar een opvolger. 

Het bestand aan geiten en fokkers is de laatste jaren gelijk gebleven, wel is het zo dat de actieve fokkers beperkt zijn tot 

6-10 van de 50. De landelijke keuring van de fokcommissie vindt plaats op de dag van het schaap. Daar worden ook de 

dieren opgenomen. Meerdere keuringen waar inspecteurs zullen zijn en andere opnamedagen zijn nog niet vastgelegd. 

Hier worden de fokkers nog geraadpleegd. Website en app werken naar behoren, goede manier om informatie te delen 

met elkaar. 

Boergeiten 

Theo van der Meer geeft aan dat het bestuur afscheid heeft genomen van Paul van de Bunt en dat nieuw lid Sanne 

Kuilder uit Haarle is toegetreden. Inspecteurs zijn er drie, een analyse van de leeftijd geeft aan Henk 62, Theo 61 en 

Herman 55. Verjonging is noodzakelijk, daarom actie ondernomen en Rutger Jan en Erik Roelofsen gaan opleiding tot 

inspecteur volgen. Veel opnamen gedaan in 2021, enerzijds omdat het gratis was, anderzijds nieuwe leden benaderd. Het 

bestand aan dieren groeit dan ook. 

Inteelt is een aandachtspunt aan het worden, was dit in 2010 ook, toen beter maar nu weer opletten. Vers bloed kan uit 

de hele wereld gehaald worden, wel belangrijk de veterinaire regels in de gaten te houden. Genotypering 

scrapieongevoelig is groot bij de Boergeiten, hier kan ook op gefokt worden zonder inteelt problemen te krijgen. 

De data voor opnamedagen en keuringen zijn bekend.  

Dag van het Schaap Ermelo 11 juni 

Bokkenkeuring Lexmond 23 juli 

Opmeer indien gewenst 

Bokkenkeuring Jubbega 

Voor verenigingen die meer dan 10 dieren willen laten opnemen kunnen contact opnemen met de fokgroep om te kijken 

wat mogelijk is. Opname kan ook via thuiskeuringen, dan zijn de kosten € 50. 

Martien Mattheeuwse vraagt hoe het met ki gaat met de overdraagbaarheid van ziekten. Theo geeft aan op cae, cl en 

scrapie is het sperma getest. 

 

Engel evalueert en geeft nog een toelichting op een nieuw Nederlandse Alpine ras. Examens voor keurmeesters en 

inspecteurs worden in de toekomst gepland op de dag van het schaap. Over de Nederlandse alpine geit wordt een 

toelichting gegeven op 7 mei op de keurmeesters en inspecteurs dag in Harderwijk. Andre Koekkoek geeft aan dat hij 

moet wennen aan het idee van de Alpine geit, een melktypische geit met een masker en spiegel. Piet Weessies vraagt of 
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deze geiten er in Nederland zijn, dat is het geval, en fokkers willen graag dat ze deze geiten kunnen registreren onder een 

ras. 

 

8. WBTR/bestuursreglement     

Daphne licht de WBTR toe. Taaie kost, Webinars gevolgd om er meer over te leren. Iedere vereniging moet er mee aan de 

gang, het is wettelijk zo vastgelegd. De NOG heeft het gereed, het document wordt na de vergadering op de website 

geplaatst. Op termijn worden ook het huishoudelijk reglement en de statuten aangepast. Weliswaar wordt er door en 

voor kleine verenigingen een petitie gestart, de wet is er nu al. En de NOG kan het niet voor de verenigingen doen, jullie 

moeten er zelf mee aan de slag.     Theo van der Meer vraagt of het ook voor de commissies geldt, Daphne geeft aan dat 

het alleen voor ingeschreven verenigingen geldt. In een komend overleg met de fokcie zal dit besproken worden.  

Frans Stolk vraagt naar het nut, Daphne geeft aan, het WBTR regelt de verantwoordelijkheden. 

Bij vragen, neem contact op met Daphne. 

 

9. Platform KSG verslag door Ivar ten Tuijnte     

Het platform KSG is ontstaan na de MKZ, destijds werd Frans Stolk penningmeester. Vervolgens heeft Frans Ivar benaderd 

om in het platform zitting te nemen en is Frans vertrokken als penningmeester. Het bestuur is nu aangevuld met Karin de 

Haas, zij is secretaris. 

Actiepunten die aandacht vragen en krijgen zijn dierenwelzijn, met name nu hittestress, de wolven in Nederland en de 

eI&R perikelen van de overheid. En ook hoe kan fokmateriaal uit Engeland naar Nederland komen. Op 27 juni houden zij 

hun jaarvergadering, geïnteresseerden kunnen zich melden bij Ivar. Ook wanneer en mensen zitting willen nemen in het 

KSG kan dat. 

 

Martien Mattheeuwsen vraagt of zij zich ook inzetten voor informatie over geiten met horens en hoe je die het beste 

kunt houden. Ivar zal dit meenemen. 

                                                          

10. Stichting Vakblad Geitenhouderij door Sietse van der Wal 

Nieuw bestuur is geïnstalleerd. Sietse voorzitter en Daphne secretaris. Jos Tolboom is nog penningmeester. Het 

opstappen ging eenvoudig, het is een goed rijdende trein. En zo niet is er de steun van Frans en van Jos. 

 

Financieel een goede club. Sietse doet een oproep aan zij die nog geen lid  zijn om dit alsnog te doen, een goed vakblad! 

Ook houdt de stichting toezicht op het geitenevent, hier zal Frans dit jaar nog ondersteuning geven om de overgang goed 

te laten verlopen. Sietse bedankt Frans voor de goed overdracht, een applaus volgt. 

 

11. Zoo Easy status en ontwikkelingen door Theo van der Meer 

Theo geeft de ontwikkelingen met ZooEasy weer. Ieder NOG fokker mag ook op het systeem, krijg dan de inloggegevens, 

zie de website van de NOG. Momenteel 193 users, een mooi deel van de circa 550 fokkers. 

 

Bert Schottert vraagt of details voer benen te analyseren zijn, Theo geeft aan dat dit moet kunnen en geeft desgewenst 

support.  

Marit Schakel wil weten of er niet meer mogelijk is met ZooEasy, Theo geeft aan dat er modules in ontwikkeling zijn, we 

echter met de huidige systeem goed uit de voeten kunnen. De koppeling tussen GD of overheid met ZooEasy is bewust 

niet gekozen omdat fokkers de vrijheid willen hebben om dit zelf te beslissen. 
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12. Belangrijke data van geplande activiteiten in 2022       

Daphne geeft door dat veel op de agenda staat, echter dat het wel belangrijk is dat verenigingen en commissies 

doorgeven wanneer er iets staat te gebeuren, vaak is een foto toevoegen leuk, zeker voor plaatsing op facebook. 

Binnen het bestuur is besloten dat berichten op facebook uitsluitend nog via het bestuur geplaatst kunnen worden, wil je 

iets plaatsen neem dan contact op met Daphne. 

          

13. Rondvraag 

Martien Mattheeuwsen, doet een oproep om verslagen van fokcommissies die doorgezet worden naar het NOG 

jaarverslag tijdig en vooraf aan fokkers van dat ras getoond worden om vergissingen of vergeten dieren te voorkomen. 

Martien Mattheeuwsen bedankt voor de excuses die hij van bestuursleden gekregen heeft. 

Piet Weessies, wordt het logo van de NOG aangepast wanneer de Alpine er bij komt, dit heeft aandacht. 

 

14. Sluiting 

De voorzitter geeft nog even door de te bekrachtigen zaken van de fokgroep Bont. Hij dankt een ieder voor de komst naar 

Harderwijk en de inbreng tijdens de vergadering. Veel discussie bij punt fokkerijzaken, maar dat is ook goed want daar 

gaat het met name om. Hopelijk komen we elkaar tegen dit jaar op de bijeenkomsten, keuringen etc. 

Sietse heeft alle vertrouwen in de toekomst, met volle vaart vooruit. 

De vergadering wordt rond één uur afgesloten met de lunch. 
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