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Regio bijeenkomsten 2012.
Op 2 en 9 november zijn de gebruikelijke
regio avonden gehouden. In totaal kon het
NOG bestuur ongeveer 80 leden
verwelkomen.
Op de bijeenkomsten kwamen de
gebruikelijke onderwerpen langs en werd
een toelichting gegeven door het NOG
bestuur. Tevens was er aandacht voor het
onderwerp inteelt. Het onderwerp is actueel
geworden sinds de aanvraag voor PVVerkenning. Nu de gegevens van onze
geitenstapel zijn uitgerekend en ingediend
bij het productschap dachten wij te voldoen
aan de regels maar voor het productschap
is dit nog niet genoeg. De eis is dat er ook
in het fokbeleid van de fokcommissies
aandacht komt voor het voorkomen van
inteelt. Het gaat hierbij om de totale
populatie per ras en niet om de fokkerij van
individuele personen. Nu de populaties de
laatste jaren beduidend kleiner zijn
geworden zeker een punt van aandacht.
Voor het vervolg van de aanvraag voor
erkenning betekent dit dat we nog even
afwachten voor we hiermee verder gaan.
Een punt wat het NOG bestuur zorgen baart
is de bestuurssamenstelling. Engel heeft
aangekondigd om vanwege persoonlijke
omstandigheden te stoppen als secretaris.
Hiermee zijn er 2 vacatures in het bestuur.
Daarnaast is onze voorzitter Frans Stolk
bezig met zijn laatste jaar als voorzitter. De
ervaring leert dat het invullen van de

vacatures erg moeizaam gaat, een goed
moment om ons te bezinnen op de structuur
van de NOG met de nadruk op de vraag
waarom het niet lukt om mensen in het
NOG bestuur te krijgen. Hiervoor zullen
afgevaardigden van de verenigingen en de
NOG commissies worden uitgenodigd om in
een paar vergaderingen hiervoor een
oplossing te vinden. Op de vergaderingen is
alles bespreekbaar. Wel is er enige haast
geboden omdat eventuele voorstellen op tijd
moeten zijn om ter stemming gebracht te
kunnen worden op de Algemene Leden
Vergadering.
Binnenkort krijgen de betrokkenen een
uitnodiging voor de vergadering die hopelijk
een oplossing brengt voor een al jaren
slepend probleem.
Eerste vergadering heroriëntatie
structuur NOG.
Op 10 januari is de eerste vergadering
gehouden om de gerezen problematiek
rond het bestuur van de NOG op te lossen.
De vergadering is door een flink aantal
vertegenwordigers van verenigingen en
commissies bezocht. Er is zeer openhartig
gesproken over de gerezen problemen. Dit
geeft veel vertrouwen voor het vervolg.
Helaas waren er verenigingen die niets van
zich hebben laten horen en ook niet
aanwezig waren. We hopen van harte dat
die er op de volgende vergadering gepland
op 8 januari wel bij zijn.
Binnenkort kunnen de betrokkenen het
verslag en de voorstellen voor de volgende
vergadering tegemoet zien.
Zorg dat je er bij bent!
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NIEUWS VAN
FOKCOMMISSIE WITTE GEITEN
Genenbank
Het Centrum voor Genetische Bronnen,
Nederland (CGN) wilde in november/
december van dit jaar een tiental Witte
bokken aankopen.
CGN slaat genetisch materiaal op om
diverse diersoorten en rassen veilig te
stellen voor de toekomst.
Fokcommissie Witte Geiten had meer
aanmeldingen verwacht, maar de teller
bleef bij vier bokken steken.
CEES
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: 17-04-2012
: Gerko van de Dijk
: Stina
: 84 punten
: Fam. de With, Lexmond
SIETSE

: 24-02-2011
: Gerko 62
: Boukje
: 85 punten
: U. de Vries, Aldeboarn

: 14-02-2010
: Sybren 79 van de
Tamarahoeve
: Mona 6 van de
Tamarahoeve
: 84 punten
: Fam. Grolleman,
Wapenveld

De bokken zijn in twee rondes opgehaald
door Henk Sulkers van CGN.
Op zaterdag 17 november reed hij een
ronde in het zuiden en op dinsdag 4
december werden de noordelijke bokken
opgeladen en geslacht.
Het sperma uit de bijballen werd gewonnen
en ingevroren in het laboratorium te
Lelystad.
Fokcommissie Witte Geiten heeft twee
adressen van witfokkers aan CGN
doorgegeven.
Ter plaatse kunnen ze sperma vangen om
aan de gevraagde hoeveelheid van een
tiental Witte bokken te komen.
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: 24-02-2011
: Ruurd
: Margje 116
: 84 punten
: U. de Vries, Aldeboarn
SYBREN

Data om alvast te noteren
Fokkersbijeenkomst
Datum
: 30 maart 2013
Aanvang
: 13.00 uur
Locatie
: 'De Keet', Heerde
Fokkersdag
Datum
: 11 mei 2013
Aanvang
: 10.00 uur
Locatie
: G. Koekkoek, Lemelerveld

Engel Kupers
secretaris NOG

