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Jaarverslag Algemene ledenvergadering Vereniging 
Speciale Schapenrassen 2018 

Een jaarverslag is altijd een goed moment om terug te blikken, verantwoording af te leggen naar je leden en te 
laten zien wat we het afgelopen jaar gedaan hebben. 
En hoewel er geen echt schokkende zaken waren, hebben we absoluut niet stil gezeten! 
In het onderstaande overzicht kunt u lezen wat we zoal gedaan hebben: 
 

 In januari hadden we weer een Algemene Ledenvergadering die door ca. 90 mensen bezocht werd. De 
vergadering verliep vlot en geanimeerd, de inbreng en betrokkenheid van onze leden is absoluut van 
levensbelang voor een vereniging als de onze! 

 
 In februari organiseerden we een workshop voor beginnende schapenhouders. Tijdens deze workshop 

hebben we uitleg gegeven over de werkwijze van onze stamboekvereniging en ’s middags ging 
dierenarts Vincent Perney in op de elementaire gezondheidszorg van de schapen. Ondanks de barre 
weersomstandigheden en de koude accommodatie werd de workshop uitstekend beoordeeld door de 
bezoekers en een vervolg en herhaling staat op de planning. 
 

 Voor de afdeling Jacob schapen en Racka’s hebben we afgelopen seizoen een generaal pardon in 
werking gezet. Het bleek dat er een behoorlijk aantal dieren niet stamboek gekeurd waren, waardoor 
het binnen de populatie moeilijk werd om nog stamboekdieren te fokken. In overleg met de 
afdelingen is er een aparte inspectieronde georganiseerd. Vooraf is bekeken welke dieren hiervoor in 
aanmerking kwamen. Deze dieren zijn door 2 inspecteurs beoordeeld en op basis van een voldoende 
uitslag alsnog ingeschreven als stamboekdier. Samen met de beide rasvertegenwoordigers en onze 
inspecteurs hebben we deze klus geklaard en kunnen nu weer op een gezonde basis vooruit met de 
fokkerij. 
 

 Ook is met de stamboekadministratie gekeken naar een oplossing voor het invoeren van de 
afstammingsgegevens van importdieren. Dit is ook een hele klus, maar de pilot voor Wiltshire Horn en 
Leicester Longwool is geslaagd, zodat het nu voor alle importdieren uitgerold kan worden. 
 

 Tijdens onze voorjaarsbijeenkomst van de inspecteurs hebben we de Walliser Schwarznase fokkerij 
van Annet Ockhuysen en Bernard Vortman bezocht. Bij dit populaire ras is het belangrijk dat we 
kritisch blijven op de specifieke raskenmerken. 
 

 Ook is er geëxperimenteerd met de Falcoo app. Met deze app is het voor de inspecteurs mogelijk om 
direct de diergegevens op te roepen en de keuringsgegevens in te voeren. Het vergt nog enige 
handigheid en moet nog iets bijgeschaafd worden, maar we hopen dat alle inspecteurs hier komend 
seizoen mee kunnen werken. Het voordeel is ook dat de gegevens dan direct in Falcoo staan en ook 
voor de eigenaar direct beschikbaar zijn. 
 

 Ook zijn er een aantal saaie, maar erg tijdrovende aanpassingen aan de regelgeving uitgevoerd. Zo zijn 
er van al onze erkende rassen POP-reports uitgedraaid, waardoor het verloop van de mogelijke inteelt 
inzichtelijk is. Deze gegevens zijn beschikbaar gesteld aan de rasvertegenwoordigers en noodzakelijk 
voor de verplichte in 2018 ingevoerde fokprogramma’s voor de erkende rassen. Deze zijn allemaal 
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ingediend ( resultaat is nog niet bekend) en we zijn momenteel bezig ook voor de overige rassen 
erkenningen aan te vragen.   Ook hebben we ons afgelopen periode gebogen over de privacy 
wetgeving. Het resultaat, de AVG vindt u bij de stukken voor onze jaarvergadering. 
 

 Ook zijn we zowel via onze vereniging als via het platform betrokken bij “Wolven in Nederland”.  Dit is 
een ontwikkeling die we op de voet volgen. We realiseren ons dat we geen invloed hebben op deze 
ontwikkeling, maar zetten ons wel in om de negatieve gevolgen van deze ontwikkeling voor de 
schapenhouders zoveel mogelijk te beperken. 
 

 In september hebben we ons 600 ste lid in kunnen schrijven, Arjan Klopman en Suzan IJzermans met 
hun Walliser Schwarznase schapen! We zijn erg blij en trots dat we langzaam maar gestaag groeien en 
schijnbaar in een behoefte van onze leden voorzien!                                                                                       
Ook hebben we dit jaar weer een nieuw ras kunnen toevoegen aan onze reeks, namelijk het Bruine 
Bergschaap uit Oostenrijk 
 

 En naast al deze activiteiten hebben we natuurlijk ook weer “ act de préséance” gegeven op 
verschillende evenementen zoals:      Dag van het Schaap  Ermelo  9 juni 

Farm & Country Fair IJzerloo  22, 23 & 24 juni     
Schapendag Odiliapeel   8 juli            
Westfriese Markt Schagen  12 juli   
Landbouwshow Opmeer   4 aug           
Dag van de Wol  Ooijen   15 sept 

 
 Het bestuur heeft afgelopen jaar 6 keer een bestuursvergadering gehouden, 2 keer een 

inspecteursbijeenkomst en 1 keer een rasvertegenwoordigersbijeenkomst.  Onze digitale nieuwsbrief 
is 5 keer verschenen. 
 
Wij hopen in 2019 op dezelfde voet verder te gaan met al onze activiteiten en hopen ook dan weer op 
uw inzet, betrokkenheid en steun te kunnen rekenen! 
 
 
Karin Wassink 
Secretaris Vereniging van Speciale Schapenrassen. 
 

 
 
 
 
 
 
 


