
CLUN FOREST 

NIEUWSBRIEF 
  JANUARI 2018-2  (nieuwsbrief nummer 9) 

Verslag Algemene Ledenvergadering Clun Forest Schapen-
vereniging, dd 7 oktober 2017 te Wageningen 
 
Afgemeld hebben de leden: Kleinlugtebelt, Lausberg, Scholtes en Dommerhold 

1 Opening door de voorzitter. Toon Verhoeven heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

2 Vaststellen agenda. De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld. 

3 Ingekomen stukken/mededelingen: RVO: ontvangstbevestiging jaarverslag, RVO: nieuwe fokkerijverordening per 01-11-18, 

Rekeningen van diverse dierenartsen t.b.v. keuringen en Evaluatie Fokprogramma WUR. 

4 Het verslag van de najaarsledenvergadering alsmede een notitie m.b.t. de bestuursbenoeming van Erna Haverkamp tijdens 

de Fokkerscontactdag wordt zonder wijzigingsvoorstellen vastgesteld. 

5 Aanpassingen Algemene Ledenvergaderingen. Nu we 1 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering houden en daarbij 

tijdens de Contactdag alleen de meest urgente zaken melden en eventueel bespreken, is het belangrijk om enkele vaste agen-

dapunten over te hevelen naar de najaarsledenvergadering. Het betreft bestuursverkiezingen, financiën en jaarverslagen. Ook 

zullen formele besluiten alleen tijdens de najaarsvergadering genomen of bekrachtigd kunnen worden.  

6 Evaluaties keuringen en evenementen 2017. De Fokkerscontactdag werd dit jaar gehouden bij de familie Van der Vorst. Een 

prima georganiseerde dag met een goed gevuld programma. In de ochtend een presentatie over compost en weilandverbete-

ring en na de lunch de gebruikelijke schapen- en lammerenbezichtiging. Zoals we gewend zijn van Din, stonden de dieren er 

weer fraai bij. Onder leiding van Marjo van Bergen werden we wijzer gemaakt over het meten en beoordelen van de schapen. 

Werkelijk een zeer leerzame “workshop”. Bedankt familie Van der Vorst voor deze mooie dag. We hadden dit jaar ook weer 3 

keuringen. De Zuidelijke keuring weer bij de familie Verhoeven en Jan Veenstra nam zoals de laatste jaren weer de organisa-

tie van Noord voor zijn rekening. Mooie keuringen, weer op en top georganiseerd en wat ook belangrijk is, we hadden behoor-

lijk wat inzenders. De Nationale in Kootwijkerbroek was ook een succes. Rex Vincent en zijn vrouw Debs waren de keurmees-

ters, waarbij Rex meer de inspectie van bouw en mogelijke gebreken voor zijn rekening nam en Debs de uitstraling van de 

dieren voor haar rekening nam. Samen kwamen ze dan tot een eindbeoordeling. Een jurering waarbij zowel de functionele 

bouw als ook de fiere uitstraling van de Clun Forest recht wordt gedaan.                                                                               >>> 

Contactinfo 

Lian Hielkema : lian.hielkema@xs4all.nl 

Ton van der Toorn: vandertoorn@hotmail.com 

Toon Verhoeven: ahmverhoeven@planet.nl 

 

Zie ook onze website: WWW.CLUNFOREST.NL 



 

Margot Wittendorp nam zoals gebruikelijk de wolkeuring op zich. We kunnen niet zonder onze vrijwilligers. Zonder ze bij name 

te noemen, hierbij onze dank. Voor volgend jaar hebben we de volgende aandachtspunten: het geluid en het tijdig en op de 

juiste wijze inschrijven van de dieren. 

7 Inspectieverslag 2017. Zoals elk jaar, heeft Toon ook nu weer een duidelijk inspectieverslag gemaakt (zie verslag). Dit jaar is 

een bijzonder jaar, er had gemeten en gewogen moeten worden en men had een ram met negatieve index moeten inzetten. 

Ton maakt zich wel zorgen over de leden die wel met een negatieve ram hebben gedekt, maar geen meetgegevens hebben 

aangeleverd. De vergadering spreekt zich uit, dat we ons aan de afgesproken regels moeten houden en deze dieren niet in het 

stamboek kunnen worden opgenomen. Begin 2018 zullen we in een nieuwsbrief weer e.e.a. onder de aandacht van de leden 

brengen! 

8 NSFO. Er is in het afgelopen jaar het nodige veranderd bij de NSFO, nieuwe stamboekprogramma’s en inpassen van ge-

zondheidsprogramma’s. Nog niet alles verloopt zoals het zou moeten. Ook de staartindexen leverden vreemde getallen op en 

zorgden voor veel ergernis. Goed om over de dienstverlening door de NSFO eens goed met elkaar van gedachten te wisselen. 

Het oude programma was verouderd en het nieuwe programma kent enige opstartproblemen. Aan het nieuwe programma 

hangen verschillende modules, die deels nog in ontwikkeling. Er bleken veel fouten in de oude data te zitten en e.e.a. moest 

opgeschoond worden. Het bestuur gaat met NSFO in overleg. 

9 Pauze 

10 Jaarverslag. Ton van der Toorn leest het jaarverslag 2016 voor. 

11 WUR evaluatie. Het verslag over de evaluatievergadering  van ons staartenfokprogramma wordt in november verwacht. 

Wel weten we al dat de Suffolk en de Clun Forest goed scoren. De Hampshire Down blijft achter. De doelstellingen t.a.v. de 

einddatum  worden niet helemaal gehaald, maar we zijn duidelijk op de goede weg. We verwachten een positief advies om de 

ontheffing te behouden. 

12 Data keuringen en evenementen 2018: 17 februari: Bestuursvergadering, 19 mei: Fokkerscontactdag + zeer korte vergade-

ring, 9 juni: Dag van het Schaap, 28 juli: Keuring zuid, 4 augustus: Keuring noord, 25 augustus: Nationale keuring, 22 

september: Bestuursvergadering en 13 oktober: Algemene Ledenvergadering. 

13 Begroting . De jaarrekening moest nog worden doorgenomen en de kascontrolecommissie verleent de penningmeester 

decharge. André deelt de begroting uit, waarna uitleg en bespreking volgt. Punt van discussie is een eventuele verhoging van 

de contributie, Afgesproken wordt om de contributie niet te verhogen, maar bij structureel verlies, volgend jaar wel de contribu-

tie aan te passen. De kascontrolecommissie bestaat volgend jaar uit: Frans Lausberg, Ellen Reichert en Dick Haverkamp. 

14 Bestellen oornummers. In december komt er een lijst voor het bestellen van oornummers, we blijven vooralsnog bij Elda. 

15 Aansluitend op agendapunt 9, leek het ons goed om nog even met elkaar naar de programma’s van NSFO en RVO te kij-

ken en te oefenen met het digitaal verwerken en aanpassen van gegevens. Hopelijk is het voor de aanwezigen duidelijk ge-

worden hoe door het menu te lopen en zelf de nodige functies te gebruiken. Een mooi nieuw gegeven is dat je zelf per ooi en 

ram de inteelt  kunt berekenen. 

16 Rondvraag: Erna Haverkamp merkt op, dat er weinig opkomst is bij de ALV. Mist afzeggingen, ook van bestuursleden. Jan 

Wever vraagt of de nieuwsbrieven genummerd kunnen worden. De website is niet up to date en hij vraagt of er niet selectiever 

met de foto’s van keuringen kan worden omgegaan. Er staan wel 600 foto’s op de site. Klaas Steenbeek vroeg via de mail 

naar de uitslagen van de keuringen. Deze verschijnen soms erg laat op de site. Tenslotte vraagt Dick Haverkamp naar de Q-

koortsregels. Bestaat er een kans, dat er versoepeling mogelijk is? Er is een lobby om de regels aan te passen aan het beleid 

dat geldt voor schaapskuddes en kinderboerderijen ( jaarlijks de dieren te enten voor 1 augustus). Maar de kans dat dit gaat 

gebeuren is niet groot. 

17 Sluiting  

 

Ton van der  Toorn, secretaris 
 

 


