Concept verslag Algemene ledenvergadering VSS
za 26 januari 2019 in Woudenberg
1.Opening
Jan opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De opkomst is weer goed, er zijn ca. 90
bezoekers, we hebben ca. 30 afmeldingen ontvangen.
2.Mededelingen
We staan even stil bij het overlijden van Roel Oosterop. Roel was, zoals altijd samen met zijn vrouw Ingrid,
vorig jaar nog op de algemene ledenvergadering en is kort daarna plotseling overleden. Hij was altijd
enthousiast en een goede promotor voor de VSS en de Racka’s. We verliezen een betrokken lid en
herdenken hem met een moment stilte
Dit jaar hebben we ook ons 600 ste lid Arjen Klopman & Suzanne Ijzermans kunnen inschrijven. Jan bedankt
de leden dat ze enthousiast zijn bij de verkoop van hun dieren, zodat nieuwe mensen weer lid worden
Aan het eind van de vergadering kunt u weer tegen inlevering van uw badge een “goody-bag” meenemen,
een attentie van de VSS en voerleverancier Lavor.
3.Vaststellen Notulen ALV 2018
Er zijn inhoudelijk en tekstueel geen opmerkingen over de notulen, ze worden bij deze vastgesteld.
4.Jaarverslag Secretaris
Het verslag is rondgestuurd, ook deze worden door de leden goedgekeurd.
5.Jaarverslag Penningmeester/ Kascommissie/ benoeming kascommissie 2020
Penningmeester Carel van Amersvoort ligt aan de hand van de cijfers van de begroting en resultaten enkele
bijzonderheden toe en beantwoord vragen van de aanwezigen. In 2018 hadden we een positief resultaat door
o.a.:
Extra inkomsten door meer importen
Starterscursus werd goed bezocht
Hogere bestuurskosten door Generaal Pardon Jacob en Racka
Winkelopbrengst valt tegen door o.a. verouderde techniek
Voor 2019 verwachten we de volgende posten:
Update website
Winkelassortiment
Voorlichtingsmateriaal/ nieuwe uitgave Schapen houden…Hoewel we dit jaar een positief resultaat hebben, gaan we in de begroting voor 2019 uit van een klein
negatief resultaat, omdat we dat jaar willen investeren in de website. De contributie blijft gelijk. Er zijn
verder geen vragen over de begroting en het financieel verslag.
De kascommissie Marc Hilhorst en Carla Snels hebben de financiële stukken gecontroleerd en geen
bijzonderheden aangetroffen en verlenen de penningmeester decharge. Wel verzoeken zij de
penningmeester volgend jaar de financiële stukken een weekje voor de ALV ontvangen.
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6.Aftreden / ( her)verkiezingbestuursleden
Janouk Trip heeft haar werkzaamheden voor het bestuur beëindigd wegens veranderde privé
omstandigheden. Janouk ontvangt een boeket bloemen namens het bestuur.
Het bestuur stel Annemarie Hoenderdos voor als nieuw bestuurslid Pr & Communicatie
De vergadering is het eens met de benoeming van Annemarie.
Ook zijn bestuursleden Carel van Amersfoort en Jan van de Zanden aftredend, beide leden zijn weer
herkiesbaar. De algemene ledenvergadering stemt hier mee in.
We gaan de komende 3 jaar verder met deze bestuursleden. Jan benadrukt dat met name de goede
onderlinge sfeer binnen de vereniging bepalend is voor het resultaat, laten we zo door gaan met elkaar!
7.Fokbeleid
Generaal Pardon Jacob en Racka
Dit jaar is het generaal pardon uitgevoerd, er liepen te veel H0 en ongekeurde dieren, waardoor de
volbloedfokkerij in het gedrang kwam.
Jacob Schaap :Totaal 7 fokkers, waarvan 6 deelgenomen. 79 dieren gekeurd
Resultaat: 65 status V; 8 afgekeurd; 6 niet meer aanwezig.
Racka Schaap :Totaal 15 fokkers, waarvan 8 deelgenomen. 87 dieren gekeurd.
Resultaat: 85 status V; 1 niet meer aanwezig; 1 dood.
Prachtig resultaat, veel werk geweest voor inspecteurs en rasvertegenwoordiger.
Bert bespreekt de spelregels van het Generaal Pardon. Deze zullen in het licht van de nieuwe Europese
regelgeving Fokkerijbeleid, die 01-11-2018 is ingegaan, opnieuw worden bekeken.
Keuring van dieren/ Lammeren
Bert legt de status van de dieren nogmaals uit, 6 mogelijkheden.
Alle lammeren krijgen bij geboorte status X, behalve wanneer eén van de ouder Afgekeurd is, dan
krijgt het dier altijd status A. Na controle en goedkeuring van de inspecteur kan de status van het
dier wijzigen in H0, H50, H75 of V. Check daarom altijd de status van de ouderdieren voordat je
begint te fokken, want elk jaar worden er fouten gemaakt. Bert legt uit wat de consequenties zijn
van het fokken van ongekeurde dieren ( status x) . Dieren met status H0, A of X kan men beter niet
inzetten voor de fokkerij. Het is voor iedereen vervelend wanneer dit toch gebeurd.
Ter verduidelijking nogmaals het schema
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Johan en Anne geven aan dat dezelfde problematiek speelt bij de Norfolk Horn. We moeten wel opletten
geen prescedent te scheppen. We gaan dit specifieke geval bekijken.

Falcoo app.:
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Een van onze inspecteurs heeft dit seizoen gewerkt met de Falcoo app.
De inspecteurs kunnen op deze wijze de gegevens van de keuring handig en snel invoeren, bovendien staan
de gegevens dan rechtsreeks in Falcoo, zowel bij de centrale administratie als de administratie bij de leden
zelf. De kinderziektes zijn aangepakt, onze inspecteurs gaan er het komende seizoen mee werken.
Vraag: hoe bedrijfszeker is het programma ? De gegevens worden in elk geval opgeslagen op de telefoon,
dus ze staan in het systeem. Wel dient de inspecteur samen met de eigenaar de gegevens te controleren, we
werken aan een systeem/ formulier zodat ook dit gewaarborgd is gewerkt. Er kan mogelijk een tussenstap in
de app. gebouwd worden, waarbij ook de fokker de gegevens even controleert. De leden moeten ook zelf
alert blijven, en er moet ook voor de fokker een bewijs zijn. De papieren gegevens van de keuringen worden
op dit moment 3 jaar bewaard.
Keuringsuitslagen komen automatisch op het stamboekpapier in Falcoo te staan.
Erkenning rassen en fokprogramma’s
Nieuwe Europese regelgeving is 1-11-2018 ingegaan. We hebben voor alle op dit moment erkende rassen de
fokprogramma’s ingediend. Vandaag is er reactie binnen gekomen dat we voor elk ras apart een compleet
fokprogramma moeten indienen, en er zijn nog enkele ander opmerkingen. We kunnen nog niet voorspellen
wanneer de fokprogramma’s goedgekeurd worden. Wel gaan we voor alle rassen een erkenning aanvragen,
omdat met name de zeer kleine rassen problemen krijgen met importeren.
Importen:

Dit overzicht is echter niet compleet, omdat het alleen de importen zijn die nog staan op het UBN van de
aankoper. Gaan de dieren naar ander UBN, dan staan ze niet meer als import in Falcoo, ze zijn echter wel
terug te vinden in het systeem.
Vanuit de leden komt de vraag of de dieren een elektronisch oormerk moeten hebben. Zover ons bekend is
moeten dieren een12 cijferig electronisch oormerk. Bij niet elektronische oornummers moeten ze
omgenummerd worden. Oude nummers mogen niet meer gebruikt worden. We gaan dit verder uitzoeken.
Registratie voorouders importen.
In het verleden was het vaak niet mogelijk om de voorouders van de importdieren op het Falcoo papier
geregistreerd te krijgen. We zijn hier mee bezig geweest en het lukt om via een alternatieve weg deze
gegevens wel te registreren.
Dit kan alleen door de stamboekadministratie uitgevoerd worden.
Registratie (voor)ouders alleen a.d.h.v. officieel afstammings-bewijs, afgegeven door een erkend stamboek.
Benodigde informatie: levensnummers en geboortedata.
Leden dienen zelf een verzoek tot registratie in te dienen en de benodigde gegevens aan te leveren bij de
stamboekadministratie.
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Belang rasafdelingen
Voornaamste taken rasvertegenwoordiger
Het coördineren van taken van de rasafdeling
Het geven van (Foktechnische) advies aangaande het houden van het betreffende ras aan (
potentiele) leden
Het onderhouden van contact tussen afdeling en bestuur ( 1 x per jaar)
Het promoten van het ras
Zorgen voor een rasbeschrijving
Afgelopen jaar zijn de rasbeschrijvingen van de Charmoise, Brilschaap, Bruine Bergschaap en Leicester
Longwool geactualiseerd en vastgesteld.
Voor de organisatie van activiteiten van een rasafdeling draagt de VSS een vergoeding van € 5,00 per
bezoekend lid bij.
Bekendmaking uitslag puntenbalken en prijsuitreiking.
De kwaliteit van de aangeboden dieren was weer gestegen. De inspecteurs waren verrast door de mooie fokdieren
die ter keuring werden aangeboden. Onderstaand het overzicht van de toppers van 2018, waarbij Johan Klein
Wolterink met zijn Wiltshire Horns zowel de 3e als de eerste prijs mocht ontvangen.
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8.Communicatie
➢ AVG Algemene Verordening gegevensbescherming
De AVG is rondgestuurd naar alle leden, deze gaan we nu hanteren om te voldoen aan de AVG, Er
zijn hierover geen vragen.
➢ De Ruif : deze is afgelopen jaar 5 keer verschenen. Annemarie is blij dat ze steeds vaker leuke
artikelen, stukjes en mooie foto’s van leden ontvangt. De Ruif wordt digitaal verstuurd via
Mailchimp.
➢ Website / Facebook:Bezoek van de website is uitstekend.de statistieken geven dit aan. In totaal
gebben we gemiddeld 138 unieke bezoekers per dag, waarbij 862 pagina’s per dag worden bekeken.
Facebookpagina loopt lekker, veel mooie foto’s, en actuele bijzonderheden. De website is in het
kader van de AVG is via de SSL beveiligd
➢ Webshop: Marjo Hommerson heeft dit 10 jaar gedaan, nu gaat Hetty van Riessen dit verzorgen.
De Infokraam is opgefrist, verkoop gedeelte is vooral om de kraam attractief te maken en mensen te
trekken en de kas te spekken.
9. Activiteiten 2019
➢ Farm & Countryfair
21,22 en 23 juni 2019
➢ Jaarmarkt Schagen
18 juli 2019 niet zwoegervrij
➢ Odiliapeel
7 juli 2019
➢ Landbouwshow Opmeer
5 aug 2019
➢ Dag van de Wol
21 september 2019
➢ Starterscursus VSS
hier wordt nog een locatie voor gezocht, datum ???
➢ Schaap-app. GD
SchaAPP is gratis te downloaden door iedereen in de App. Store (Apple) en
via Google Play (Android). Elk schaap heeft een eigen informatiepagina met een foto en u kunt
gemakkelijk een overzicht van de stallijst terugvinden. Daarnaast biedt de app. per schaap én van de
hele koppel een tijdlijn met gebeurtenissen. U kunt alle gebeurtenissen per dier vastleggen en foto’s
aan een gebeurtenis toevoegen.
De app. is speciaal ontwikkeld voor de hobbyhouders en heel eenvoudig in gebruik. Op deze wijze
heb je altijd een digitaal notitieblok bij de hand!
10. Dat verdient een bloemetje
Het is een goede gewoonte om leden, die wat extra’s gedaan hebben de afgelopen jaren in het zonnetje te
zetten. Zonder andere leden te kort te doen willen we dit jaar de volgende leden bedanken voor hun inzet,
want een vereniging kan niet zonder het vrijwilligerswerk
➢ Henk Slaghuis, al jaren Inspecteur en vraagbaak voor iedereen!
➢ Mevr. Vd Craats, moeder van Marjon Hommerson, breidt al jaren lang sokken voor de VSS stand
➢ Henk Jan Westhof: stelt al jaren lang zijn koffie en apparatuur ter beschikking tijdens de farm &
Countryfair
➢ Marcel Ploeg: heeft al 5 keer de kascontrole uitgevoerd, viel in noodgevallen in
➢ Robin Wiersma, verzorgde de catering tijdens de starterscursus
Deze mensen staan symbool voor alle vrijwilligers en onze vereniging! We kunnen altijd vrijwilligers
gebruiken!
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11. Rondvraag en sluiting
Paul Spierings informeert naar de stand van zaken van Falcoo.
We hebben contact met Falcoo, hij is er, zoals hij al vaker zegt, mee bezig.
De app voor de inspecteur is dit jaar in gebruik genomen. Voor de rest liften we zo veel mogelijk mee op de
standaardontwikkelingen van Falcoo voor de Belgische stamboeken, omdat specifieke aanpassingen voor de
VSS een ander prijskaartje hebben.
Harry Heyes wil graag een mooier afstammingsbewijs. Ook hier zijn we mee bezig, de ruimte op het papier is
echter beperkt. Wel willen we een betere kwaliteit papier gaan gebruiken en we zijn bezig met een
preegtang, waarmee je een merk in het papier kan zetten, maar hiervoor zijn weer lay-out aanpassingen
nodig.
Jan meldt nog dat we via het platform deelnemen aan het Interprovinciaal wolvenplan: vergoeding, hiervoor
komen ook de hobbyhouders in aanmerking
Hierna zijn er geen vragen of opmerkingen meer en wordt de vergadering gesloten. Jan bedankt iedereen
voor hun aanwezigheid en bijdrage.
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