
 1

Notulen ledenvergadering Geitenfokvereniging Fryslân 
 
Datum:  5 april 2019 
Locatie:  Café Overwijk, Tijnje 
Aanwezig: 27 leden en 5 bestuursleden 
 
1. Opening  
Om 20:00 uur opent H. Hoekstra de vergadering. We hadden als gastspreker Theo Mulder 
uitgenodigd, vanwege een dubbele boeking kon hij niet komen. Op het laatste moment hebben we 
Jan Speerstra bereid gevonden om ons mee te nemen na de pauze, een speciaal welkom voor hem.  
2. Mededelingen/aanvullend agendapunt: 
* Ons gewaardeerde lid Bart Boek is overleden. 
* De volgende leden hebben zich afgemeld voor de vergadering, te weten F. Gersjes, Comb. Otten, 
M. Hoekstra, N. Pietersma, D. Ponne, G. Strikwerda, B. de Boer en T. Sijens.  
* Stand van zaken ZooEasy; programma is 2 weken in de lucht; er zitten nog wat kinderziektes in; er 
kan maar 1 melklijst geprint worden; je kunt wel alles inzien. Namen niet te lang maken, anders is 
niet alles zichtbaar. 
* Stand van zaken mbt onthoornen: volgens onze laatste informatie is er een gedoogontheffing met 
verdoving door veearts. Er zitten fokkers in de zaal waar de dierenarts al niet meer wil onthoornen, 
verzoek aan alle fokkers om zich aan de spelregels te houden. Het bestuur zal nog een check doen bij 
platform KSG, met name vanwege de ongelijkheid t.a.v. rundvee. 
* Tijdelijke geitenstop provincie Friesland van kracht, provincie nr 9. Over ½ jaar wordt er definitief 
een beslissing genomen, het kan nog wel 2 jaar duren voordat definitieve conclusie er is. 
* Wel/geen NCW keuring 2019; begin 2019 zijn weer alle mogelijke deelnemers weer gebeld, mede 
omdat er ook enkele fokkers zijn overgestapt naar de CW, conclusie verwachting aantal deelnemers 
weer te weinig om een keuring voor te organiseren. 
* ALV NOG 20-04-2019 aanvang 9:30 uur te Harderwijk 
*Als laatste worden de kampioenen genoemd van de leden op de landelijke keuringen en worden 
gefeliciteerd met de behaalde resultaten.  
3. Notulen ledenvergadering 6 april 2018 
De notulen worden goedgekeurd, geen opmerkingen.   
4. Jaarverslag secretaris 2018 
Het jaarverslag is klaar en kan in de pauze worden meegenomen, ligt op de bestuurstafel.  
5. Jaarverslag penningmeester en verslag kascommissie 
Lieuwe Anema geeft een korte toelichting op het financiële verhaal. Het aantal deelnemers over 
2018 was lager, deels omdat de NCW keuring niet doorging. De verwachting is dat dit jaar de 
deelname weer toeneemt omdat diverse fokkers over zijn gegaan naar de CW. 
De bankkosten zijn gestegen, wij hebben het Rabobank verenigingspakket, kosten bij andere banken 
bekijken en overwegen om overstap te maken. 
Voor het overige zijn er weinig afwijkingen tov andere jaren, het lukt ons nog steeds de sponsoren op 
niveau te houden. De kascommissie (S. Greidanus) heeft de zaken gecontroleerd en geeft aan dat het 
allemaal wel klopt.   
6. Verkiezing reserve lid kascommissie 
Als nieuw reservelid wordt C. v.d. Mark benoemd.  
7. Begroting 2019 
Het bedrag aan contributie loopt omlaag a.g.v. het aantal leden wat afneemt. We zijn optimistisch 
voor de geitenkeuring Wouterswoude, we verwachten meer deelnemers. Tel daarbij het stabiel 
aantal adverteerders bij op en dan kan er wat leuks uitkomen.   
8. Bestuursverkiezing 
Voor 2020 zal er een vacature ontstaan voor de functie van penningmeester. Na vele jaren van 
trouwe dienst heeft Lieuwe al aangegeven te willen stoppen. We zullen de nodige inspanningen 
moeten verrichten om deze a.s. vacature te gaan invullen. 
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9. Keuringen 2018/2019 
Evaluatie Wouterswoude 2018:  
Door het warme weer hadden de grotere inzenders zich afgemeld, hierdoor minder deelname. De 
entourage en de organisatie was prima. Wel wordt gemeld dat het jammer is dat de NCW wegvalt. 
De keuring op zich was goed, de jeugdkeuring leuk en bij sommige rassen weinig concurrentie.  
Evaluatie bokkenkeuring 2018:  
Mooie plek, goede sfeer, goede keuring, maar ook hier minder deelname.   
Vanuit de zaal wordt nog opgemerkt dat het mooi/goed zou zijn als de noordelijke bonden meer aan 
prijzen zou doen. Ook voor de keurmeesters is het een karige bedoeling zonder prijzen. Deze tip 
hebben wij doorgegeven.  
Planning keuringen 2019: 
15-06: NCW geitenkeuring van kring Zuid-Oost en Jubbega in Jubbega 
13-07: NCW geitenkeuring in Oudebiltdijk 
20-07:   NCW geitenkeuring in Pingjum 
27-07: CW en NCW geitenkeuring van vereniging Fryslân in Wouterswoude 
10-08:  CW en NCW bokkenkeuring van vereniging Fryslân in Jubbega 
17-08: NCW geitenkeuring in Jubbega 
24-08:  CW geitenkeuring van Keuringscommissie Noord in Jubbega 
14-09:  Nationale CW geitenkeuring in Putten 
 
10. ALV NOG 
De teneur is wat negatief, dit moet doorbroken worden. Het “gevaar” bij de groep 
inspecteurs/keurmeesters is met name dat de groep “vergrijsd”. Op 8 maart 2019 is er overleg 
geweest, er wordt een offensief gestart om in de herfst van 2019 te starten met een nieuwe cursus 
voor keurmeesters met als doel minimaal 15 nieuwe keurmeesters op te leiden. Hiervoor wordt een 
landelijke inventarisatie gedaan onder leden met leeftijd tussen 20-55 jaar. De verwachting is dat dit 
een goede impuls zal geven aan het hele gebeuren. 
 
PAUZE  
11. Presentatie Jan Speerstra (Speerstra Feed Ingredients BV) 
Jan neemt ons aan de hand van een presentatie mee in waar hun bedrijf voor staat, samen met 
leveranciers, afnemers en onderzoeksinstituten, het ontwikkelen van innovatieve productconcepten 
in de vorm van hoogwaardige ingrediënten voor de diervoedersector.  
Door de voeding zo nauwkeurig mogelijk af te stemmen op de specifieke behoeften van diverse 
diersoorten ontstaan veel minder snel gezondheidsproblemen. Ook de voerbenutting verbetert, 
waardoor de productie van melk, vlees en eieren wordt geoptimaliseerd. Dit leidt tot: 

 Meer rendement (hogere productie en lagere voer- en diergezondheidskosten) 
 Lager antibioticumgebruik (gezonde dieren / meer weerstand) 
 Beter dierenwelzijn (minder ziekteproblemen) 
 Lagere milieubelasting (efficiëntere voerbenutting) 

12. Rondvraag 
G. de Boer heeft een bemerking bij het rozet wat uitgereikt wordt tijdens de keuringen, het betreft 
een keuring georganiseerd door geitenfokvereniging Fryslân. Hoe leuk zou het zijn als het rozet i.p.v. 
de Nederlandse vlag, de Friese vlag krijgt? Het bestuur geeft aan dit te onderzoeken. 
Mevr. Hylkema geeft aan dat er een potje is bij de stichting zeldzame huisdieren voor 
Wit/Bont/Toggenburger. Vanuit wit kunnen er 7 stamboekgeiten aangemeld worden, voor bont en 
toggenburger 10 stamboekgeiten.  
J. Holtrop geeft aan dat de nationale CW de 14e september is en dat de fokkersdag bont 2 weken 
later plaatsvindt op 28 september in Groningen. 
A. de Jong vraagt of er ook sprake is van wormenbestrijding bij geiten? En dat er net als bij schapen 
het land ingezaaid moet worden met sichorij? 
13. Sluiting 
Om ongeveer 22:10 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen een goede terugreis en 
tot ziens op de keuringen. 


