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Algemene ledenvergadering  VSS  za 21 januari 2017, 
Woudenberg 

 
Aanwezig: Zie presentielijst, 72 personen hebben zich aangemeld, van 26 leden hebben we 
een afmelding ontvangen 

 
1. Opening 

Jan opent de vergadering om 11 uur  en heet alle aanwezige op deze nieuwe locatie hartelijk 
welkom. 
Er zijn 72 aanwezigen die deze vergadering bezoeken, dit aantal is iets lager als voorgaand 
jaar. Het bestuur probeert er altijd een plezierige dag van te maken om de onderlinge 
contacten te versterken.  
 

2. Mededelingen 
Zoals iedereen weet hebben we afgelopen jaar onverwacht afscheid moeten nemen van René 
Smid, coördinator evenementen. René heeft ruim 5 jaar deze taak op zich genomen, en hij 
was een vast en vertrouwd gezicht op alle evenementen waar de VSS zich presenteerde. Wij 
wensen zijn vrouw  Janneke en zijn kinderen veel sterkte toe. De vergadering neemt een 
moment van stilte om René te herdenken. 
 
Aan het eind van de vergadering krijgen de bezoekers van de ALV een jaarplanner voor in de 
schapenstal als attentie mee. Deze jaarplanner is ook te koop op evenementen waar wij ons 
presenteren.. 
 

3. Vaststellen Notulen ALV 2016. 
Notulen zijn toegestuurd, er zijn zowel tekstueel als inhoudelijk geen op of aanmerkingen, ze 
worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering 
 

4. Jaarverslag Secretaris. 
Ook hier zijn geen op en aanmerkingen, ook deze worden goedgekeurd door de algemene 
ledenvergadering. 
 

5. Jaarverslag Penningmeester/ Kascommissie 
Penningmeester Carel van Amersfoort bespreekt de begroting 2016, de realisatie 2017 en de 
begroting 2017 en ligt enkele afwijkende cijfers toe. Het geheel ziet er goed uit, 
bestuurskosten zijn laag, aantal nieuwe leden is wat hoger dan  verwacht. Inkomsten 2016 
waren iets meer dan verwacht, de uitgeven echter ook. Kosten evenementen was wat hoger, 
maar we hebben afgelopen jaar veel evenementen gehad. 
 

6. Begroting 2017 
Geeft een voorzichtig positief resultaat  van 365 euro. Echter, in 2018 komt er een nieuw 
Falcoo programma. Het kan zijn dat we in 2018 de contributie moeten verhogen, dit is sinds 
2010 niet meer gebeurd. We willen dit nu vast aankondigen, zodat we dit mogelijk  in 2018 op 
de agenda kunnen zetten.. Ons streven blijft echter de kosten zo laag mogelijk te houden. 
 

7. Verslag Kascommissie: Marcel Ploeg en Nico Steintjes hebben de financiële boeken 
gecontroleerd. De kascommissie heeft verschillende posten gecontroleerd, Marcel vindt het 
een uitdaging om wat te vinden wat niet klopt, maar dat is hem ook deze keer niet gelukt. 
Hebben verschillende posten gecontroleerd, maar hoewel het voor hen een uitdaging is  iets 
te vinden wat niet correct is, is dit weer niet gelukt…. 
Alle gegevens zijn correct en daarom levert de kascommissie decharge aan de 
penningmeester. 
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Wel heeft hij aanbevolen een kasboek oid bij te houden voor de verkoop op evenementen, om 
de transparantie te optimaliseren.  
De kascommissie levert decharge aan de penningmeester. 
De voorzitter bedankt Marcel en Nico voor hun werkzaamheden. Voor het komende jaar wordt 
Benno Vaartjes benoemd als nieuw kascommissielid. 
 

8. Aftreden bestuursleden en herverkiezing bestuursleden 
Karin Wassink & Hanneke Noy zijn dit jaar aftredend als bestuurslid. 
Beide bestuursleden stellen zich weer herkiesbaar voor 3 jaar 
Er zijn geen tegenkandidaten, Karin en Hanneke blijven  zich de komende 3 jaar als 
bestuurslid inzetten voor de VSS. 
 
 

9. Fokbeleid 
 

a) Voorstel Reglement VSS Tentoonstellingskeuring/Showkeuring 
Het concept regelement VSS Tentoonstellingskeuring/ Showkeuring  in gemaakt in het kader 
van de aanvraag van de erkenning, het staat ook in onze statuten. 
Het concept is iedereen toegestuurd, wij vragen de ALV om haar goedkeuring. 
Theo van Kilsdonk heeft bezwaar tegen het reglement, omdat hij vindt dat er ook dieren die 
niet de status V ( volbloed) hebben aan de showkeuringen moeten kunnen deelnemen. Op 
een keuring kan je de dieren vergelijken, dit heeft een meerwaarde voor  de publiciteit. 
Schapen veranderen veel en snel. De status V heeft  volgens hem geen meerwaarde en zou 
dus geen toelatingseis mogen zijn. 
Betty Stikkers en enkele andere VSS leden leggen Theo uit dat stamboekopname ( (het 
toekennen van de status V) iets heel anders is als een showkeuring. Bij de stamboekopname 
wordt gekeken of het dier geen erfelijke afwijkingen heeft en voldoet aan de door de 
rasafdeling opgestelde rasbeschrijving. Er is op dat moment nog weinig te zeggen over de 
kwaliteit van het dier, omdat deze inderdaad nog sterk kan wijzigen. Daarvoor hebben we in 
een later stadium ( vanaf 1 jaar) de mogelijkheid om een puntenbalk op te maken. 
Een showkeuring is een prima instrument om de kwaliteit van dieren inzichtelijk te maken en 
een uitstekende PR voor de vereniging/rasafdeling, maar zegt niks over erfelijke afwijkingen 
etc… 
Statuten en Reglementen  gelden voor de gehele vereniging. Dieren zijn pas volbloed 
wanneer ze door de inspecteur zijn goedgekeurd. 
Er komt een levendige discussie waarbij voor- en tegenstanders hun standpunt duidelijk 
maken.  
Anne van Voorst  stelt dat rasvertegenwoordigers juist een voorbeeld moeten zijn  voor 
andere leden, laat de dieren eerst keuren voor het stamboek. We hebben elkaar nodig, wees 
zelf een voorbeeld! 
Voorzitter Jan vd Zanden stelt voor een stemming te houden om duidelijkheid te scheppen, 
waarbij hij als tegemoetkoming aanbied om voorafgaand aan de keuring   ( 1 uur voor 
aanvang)  de mogelijkheid bestaat  dieren aan te bieden voor de stamboekkeuring om de 
status v te verkrijgen. 
De stemming heeft de volgende uitkomst: 
5 leden die tegen stemmen 
4 leden stemmen blanco 
40 leden stemmen vóór het reglement.  
Het Reglement VSS Tentoonstellingskeuring/Showkeuring wordt aangenomen door de 
Algemene Ledenvergadering VSS 2017. 
  

b) Afschaffing scrapie reglement 
In 2012 hebben we dit voorstel aangenomen, omdat toen de visie en regelgeving erop gericht 
was zoveel mogelijk scrapievrij te fokken. 
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Echter, voortschrijdend inzicht van de wetenschap geeft aan dat selectie op uitsluitend 
ARR/ARR niet noodzakelijk/zinvol is in het kader van de volksgezondheid. 
Mensen zijn vrij om een keuze te maken welke dieren ze inzetten voor de fokkerij 
genotypering is geen verplichting meer. 
Jan stelt voor ook over de afschaffing van het scrapiebeleid te stemmen: 
1 stem voorhandhaving van het reglement 
 geen stem blanco, 
 48 leden stemmen voor afschaffing van het scrapiereglement 
Hierbij wordt het scrapiereglement  afgeschaft door de Algemene ledenvergadering VSS 
2017. 
Noot: Iedereen is vrij scrapieonderzoek te laten doen. Wanneer een dier ARR/ARR is en dit is 
aangetoond dmv laboratoriumonderzoek, staat dit op het papier. 
Voor export van dieren blijft genotype ARR/ARR uitgevoerd door de GD een verplichting. 
 

c) Inteeltbeperking. 
In verband met de erkenning per ras moeten we ook voor deze rassen kijken naar de 
inteeltbeperking. Eén van de eisen van RVO is de jaarrapportage, een onderdeel hiervan is de 
inteeltbeperking. 
We hebben een via een Duitse site een overzicht laten maken, we zijn dit aan het bestuderen 
en kijken of we hier adviezen / conclusies uit laten trekken. 
Op dit moment is het voor de Solognote uitgevoerd. Door importeren is de inteelt behoorlijk 
gedaald. 
Komend jaar ook voor de Cambridge, Castlemilk Moorit en Herdwick 
 

d) Bekendmaking uitslag keuringsbalken 2017 

• De gemiddelde score was 84,63 dit is iets hoger dan in 2015   ( 2015→ 84,13 
punten,2014 →84,37)  

• De spreiding van de punten lag tussen de  88 t/ m74  punten ( 88 t/m 79) 
•  6 (6)    dieren scoorden 88 punten = 2,6 % 
•  20 (7-6)   dieren scoorden 87 punten = 8,5 %    ( 4,2 %,  3 %) 
• 39 (22-26)   dieren scoorden 86 punten = 16,6 %    (13 %  13 %) 
• 77 (44-58)     dieren scoorden 85 punten = 32,8 %    (26 %  28 %)   
• De 88, 87 en 86 puntendieren waren verdeeld onder 17 van de in totaal 21 gekeurde 

rassen verschillende rassen.  
De uitslag van de 88 puntendieren en de verdeling van de prijzen ziet u hieronder,  
 
 

 

 Levensnr. m/v Geb Ras Eigenaar Hfd Hr
n 

N/
H 

Vh Mh Ah B
w 

St H/
V 

A
V 

Gem 

1 010311215972 V 21-03-14 Ryeland H. Heijes 88  86 88 89 88 88 87 88 88 87,78 

2 100010042513 M 12-04-09 Oxford Down J.W.M. Jacobs 87  88 88 88 88 87  87 88 87,63 

3 100010642508 V 01-04-11 Oxford Down D.A. de Heus 88  88 88 88 88 86 86 88 88 87,56 

3 109979960250 V 10-04-14 Shetland  J.B. Pieters 88  88 87 88 88 86 87 88 88 87,56 

3 100085068047 M 21-03-15 Ryeland H. Nagel 86  88 88 88 88 86 88 88 88 87,56 

 100051675442 M 27-03-16 Wiltshire Horn H.F.B. Seiger 88 87 86 88 89 88 88 85 88 88 87,50 

 100161459965 V 22-03-15 Ryeland E. Kooij 87  87 88 88 88 86 87 87 88 87,33 
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10. Nieuwe regelgeving importeren 
Er is een aantal jaren gepleit om de importregeling te 
vereenvoudigen. Omdat dit op Europees niveau wordt gedaan heeft dit veel tijd gekost. Met 
name de verplichting dat fokdieren het genotype ARR/ARR moeten hebben, levert veel 
problemen op. 
Er mogen nu fokdieren geïmporteerd worden die geen ARR/ARR zijn,  het betreft echter 
alleen kleine, bedreigde populaties,  grote rassen als Suffolk etc. moeten gewoon ARR/ARR 
zijn. 
Het gebruiksreglement is vanmorgen uitgereikt, deze wordt op de website geplaatst, omdat  
het voor de mail een te groot bestand is. 
Men moet een aanvraag indienen om dieren te importeren die geen ARR/ARR zijn. 
Voor het vervoer en het afhandelen van de verplichte documenten kan men bijvoorbeeld 
gebruik maken van de diensten van transporteur  Er zijn goede ervaringen met  
Workmanlivestock, http://workmanlivestocktransport.com/  ( rijdt in heel Europa en neemt ook 
kleine aantallen mee) of van Dommelen http://www.hvandommelen.nl/# ( rijdt veel op 
Engeland met rundvee en neemt schapen mee retour) of  Theo van Deijne 
http://www.vandeijne.nl/tarieven , hier kan je ook zelf een klein transportbusje huren. 
 
 

11. Communicatie 
Website is momenteel in handen van Judith Steginga, zij houdt de website actueel en houdt 
alle berichten bij. Alle input is welkom, vooral van de leden. 
Top 3 zoektermen ras: Racka, Walliser, Barbados Black Belly 
Nieuwsbrief  de Ruif is nu in handen van Annemarie Hoenderdos, de leesbaarheid van de 
digitale nieuwsbrief is verbeterd.  Annemarie zorgt voor de artikelen en plaatsing hiervan, 
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Links de mooie donkere   
2 jarige Ryeland-ooi 

00HRG-15972 

 fokker Harry Heyes, 

kampioen 2016, 
 gem 87,78 punten. 

 
Rechts de Oxford Down 

ooi Easthill Miss 
Ryannevan Ditske de 

Heus, 3e plaats 
 

Rechts Ryeland ram 
Ysbrand  van Henk Nagel, 

3e plaats 
 

Shetland ooi : 
Shetlandshepherd Maisy 

van Gladys Pieters, 3e 
plaats 

http://workmanlivestocktransport.com/
http://www.hvandommelen.nl/
http://www.vandeijne.nl/tarieven
http://vnl.falcooonline.com/VNLonline/FrmStamboomDier2.aspx?1089067
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maar ook zij is afhankelijk van de input en zij ontvangt dit graag van de leden. Ook mooie 
foto’s zijn altijd welkom! 
Het is een digitale nieuwsbrief, hij is echter niet geschikt voor printen. Er zijn weinig digitale 
nieuwsbrieven die geschikt zijn voor printen, maar wij blijven hier naar kijken. 
 

12. Activiteiten 2017 
Carel geeft aan dat hij nog mensen zoekt voor assistentie voor organisatie en hand en span 
diensten. 
De volgende activiteiten staan gepland voor 2017 

    Cursus Verloskunde  Amersfoort     zo 5 maart 

    Farm & Country Fair IJzerloo              23, 24 & 25 juni 

    Schapendag Odiliapeel               zo 9 juli ( deelname nog niet bekend) 

    Westfriese Markt Schagen      do 6 juli 

    Dag van de Wol  Ooijen               za 16 sept 2017 
Deelnemers en hulp op deze dagen is altijd welkom! 
 
 

13. Rondvraag en sluiting vergadering 
 

 Theo van Kilsdonk : Is wel blij met de VSS, noemt dat de schapenhoek afgelopen jaar 
in  Odiliapeel  ivm werkzaamheden  verplaatst was naar een ander deel van het 
terrein. Hij zou  het jammer vinden dat de VSS zich terugtrekt , andere deelnemers van 
Odiliapeel zijn het hier mee eens en noemen de goede organisatie en ontvangst in 
Odiliapeel. Het bestuur zal zich hier over beraden 

 Nadenken over opnemen van lammeren, dit heeft weinig waarde, kan het dan niet 
uitgesteld worden? Nee, zeker omdat vele dieren als lam verkocht worden. Het is geen 
keuring, maar inspectie op erfelijke en raseigenschappen. 

 Tarief voorrijdkosten inspecteurs wordt dit jaar verhoogd van €van 22,50 naar€ 25,00 
euro 

 Bruikbaarheid nieuwe Falcoo: testen bij gebruikers, het  programma moet wel 
gebruiksvriendelijk zijn!  Het programma wordt al gebruikt in België, we zullen hier 
zeker naar kijken! 

 Organisatie Countryfair: nieuwe ideeën  voor show / presentatie/ activiteit zijn altijd 
welkom! Je kan je melden bij Johan Klein Wolterink. 

 
Hierna zijn er geen vragen meer en wordt de vergadering gesloten. 

 
 



    

    

 
6 

 2016 
aanwezige 

dieren  
lammeren geboren in 

      

  

M V totaal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  

Barbados Blackbelly 
9 20 29 

25 13 5 7 14 14 
  

Bentheimer 
13 44 57       

14 1 17 
  

Black Welsh 
10 30 40 

19 19 16 11 12 15 
  

Bluefaced Leicester 0 1 1           
0 

  

Border Leicester 2 9 11           8   

Brilschaap 
17 58 75 

27 39 56 43 43 
41   

British Texel 
0 3 3 

4 4 2 2 3 
1   

Cambridge 
13 63 76 

61 36 57 45 53 
60   

Castlemilk Moorit 
9 59 68 

29 16 12 16 22 
10   

Charmoise 
3 11 14           0   

Coburger Fuchs 
75 376 451 

261 270 259 297 280 
241   

Devon & Cornwall 
5 17 22 

10 4 2 2 1 
2   

Dorset Horn 
0 3 3 

4 6 6 13 15 
0   

Duitse Witkop 
10 25 35 

48 34 30 47 34 
24   

Duitse Zwartkop 
19 75 94 

42 51 16 31 55 
33   

Hebridean 
13 46 59 

43 30 33 42 24 
29   

Heidschnucke 
0 6 6           0   

Herdwick 
111 286 397 

103 111 97 117 120 
135   

Jacob schaap 
18 71 89 

54 39 52 57 53 
62   

Karakul 
7 54 61 

13 7 9 16 27 
19   

Krainer Steinschaf 0 3 3 
0 0 0 0 0 

0   

Leicester Longwool 
6 14 20 

14 15 25 27 21 
1   

Lleyn 
1 1 2           0   

Manx Loaghtan 
1 0 1 

4 
        0   

Norfolk Horn 
7 16 23 

11 6 8 7 11 
8   

North Country Cheviot 
1 3 4 

3 
  

0 0 0 
2   

Oxford Down 
8 32 40 

11 4 6 5 23 
19   
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Persian Blackhead 
1 4 5 

2 1 0 0 0 
0   

Poll Dorset 
16 74 90 

44 48 49 45 61 
42   

Portland 
4 6 10     

0 0 0 
1   

Racka 
28 113 141 

33 41 39 41 48 
24   

Romney 
30 72 102 

14 9 7 0 10 
5   

Rouge de 'l Ouest 
28 257 285 

211 157 187 224 228 
108   

Ryeland 
83 208 291     

91 110 88 
89   

Scottish Blackface 
22 63 85 

16 25 27 32 33 
40   

Shetland Schaap 
103 516 619 

206 237 229 264 221 
162   

Solognote 
32 139 171 

26 33 31 59 
59 66   

South Down 
6 28 34   

2 
  

5 
2 6   

Walliser Schwarznase 
114 355 469 

99 89 116 119 
136 156   

Wensleydale longwool 
8 18 26 

1 2 0 5 
7 4   

Wiltshire Horn 
71 279 350 

263 165 212 168 
195 157   

Wolmerino 
23 114 137 

55 52 96 69 
50 40   

Kruisling 
16 68 84       

47 
63 76   

Eindtotaal 
943 3640 4583 1756 

1576 1819 1987 2013 
1717   

           


