Notulen van de ALV vrijdag 07-04-2017
Locatie: Keet van Heerde

Walter opent de vergadering .

1. Meeste lammeren zijn geboren.
We hebben te veel guste ooien , hoe kan dit ?
Wellicht door de ziektes Schmallenberg of blauwtong.
Minder geboren lammeren dan anders , 20 a 25 % en 18 % werd dood geboren.
Om dit te verbeteren niet te vroeg ingrijpen in het geboorte proces, geduld!
2. Familiedag, bij de familie Lammers was een mooie dag!
3. Mooi jaarboekje verzorgd door o.a. Sjoukje de Waard en Willem Groeneveld.
4.Ons jurylid van de kuddekeuring Albert Boelen heeft een hartinfarct gehad en is
gedotterd. Albert is nu herstellende en kan vanavond niet aanwezig zijn.
5.Het woord aan onze penningmeester Pierre Krebbers :
Gezond jaar, 1000 euro overgehouden.
We hebben een buffer van 20.000 euro. Willen terug naar 10.000 euro.
Contributie per dier is al van 3,10 naar 2 euro per dier gegaan.
Bij de komende keuring geen inschrijfgeld.
Spandoek voor bij de keuring aangeschaft.
Grote kostenpost was de keuring bij de dag van het schaap, keurmeester uit Engeland.
Hier ook veel rammen verkocht voor de kruisling fok.
Kascommissie Henk Jan treedt af wordt opgevolgd door Albert Kuiper. Rien van
Klompergoed blijft nog een jaar in de commissie. De vergadering verleent het bestuur
decharge voor het gevoerde financiële beleid.
6. Jos Sterke treed uit het bestuur en wordt opgevolgd door Moreen Vree. Jos wordt
bedankt.
7. We hebben 109 leden plus ereleden en donateurs. Dat is een kleine achteruitgang.
8. Onze voorzitter Walter, geeft een uitgebreide toelichting over het
Staartenfokprogramma, onderbouwd met cijfers vanaf 2008 .
De ondergrens van 112 blijft gehandhaafd, dit betreft 117 ramlammeren en is 34 % van
de totaal geboren ramlammeren tot 20 maart.

Indien er ramlammeren voorkomen op uw stallijst met een fokwaarde van 111 of lager
kunt u die niet aanmelden als stamboekram waarvan een stamboomcertificaat verstrekt
kan worden.
Indien u toch in het bezit bent van een bijzonder best ramlam met een fokwaarde voor
de staartlengte van 111 of lager en deze toch in wilt zetten in de fokkerij, dient u een
verzoek in bij het bestuur en mag u deze ram alleen in zetten op ooien die een
fokwaarde hebben met een index van 113 of hoger.
De combinatie van fokwaarde ooi en ram moet gemiddeld altijd 112 of hoger zijn.
De ramlammeren welke vanwege een te lage fokwaarde voor de staart niet ingezet
mogen worden voor de fokkerij bij het S.S.N., kunnen wel geëxporteerd worden en dan
wordt er ook een stamboom certificaat verstrekt. Deze ramlammeren mogen ook
deelnemen aan keuringen.
De voorzitter geeft o.a. aan dat wij in het verkorten van de staarten niet snel genoeg
gaan, maar indien je de selectie alleen hierop gericht is, verliest men te veel in de
kwaliteit van de in te zetten rammen. Er is o.a. naar voren gebracht om misschien een
verplichte keuring voor de nieuw in te zetten rammen te organiseren. Er zal een
werkgroep samengesteld worden die hiervoor modellen ontwikkeld, hoe men denkt
hiermee om te moeten gaan en een advies aan het Bestuur uitbrengt.
Leden die mee willen doen in de werkgroep kunnen zich hiervoor opgeven bij Wim
Haverslag. ( de eerste meldingen zij al binnen). In de werkgroep zullen totaal 5 leden
deelnemen.
De voorgestelde wijzigingen in het Foktechnisch Reglement zijn aangenomen in de ALV.
Dit houdt in dat er voor de geïmporteerde rammen nog steeds een uitzondering is, deze
mogen 2 fokseizoenen ingezet worden ongeacht het getal van de fokwaarde staart, maar
de ramlammeren van deze ram moeten wel aan de normen voor de fokwaarde voor de
staartlengte voldoen.
Wanneer er drachtige ooien geïmporteerd worden zullen de geboren ramlammeren uit
de dekking in het buitenland ook voor 2 fokseizoenen in de fokkerij ingezet mogen
worden, ongeacht het getal voor de fokwaarde voor de staart. De ramlammeren die
geboren worden uit de volgende dekkingen in Nederland uit deze ooien moeten aan de
S.S.N. eisen voldoen.
Na 2 fokseizoenen mag de fokwaarde niet lager zijn dan 10 punten beneden de
ondergrens, die geldt voor het geboortejaar (fok jaar) van de importram of ram geboren
uit drachtige geïmporteerde ooien.
Dit gaat in voor de rammen geboren vanaf het fok jaar 2017.
Hetzelfde geldt voor de in Nederland geboren rammen vanaf het fok jaar 2017.
8. Joop meldt dat de nationale keuring is op zaterdag 08 juli in Zuiderveld, dit is een
groot landbouw evenement. De entree is gratis. We gaan nog een keurmeester zoeken in
het buitenland.
Witte jassen gaan vervangen worden door polo’s. Hiervoor geen kosten voor de
inzenders.
De najaars keuring van de ooilammeren gaat niet door, te weinig animo.
Wellicht aparte ramlammeren keuring volgend jaar in mei, na 21 dagen kunnen ze
verkocht worden ook voor de kruisling.

9. Wim Haverslag , tot nu toe stelden wij eisen aan de Scrapie gevoeligheid van de dieren
die wij importeerden in ons stamboek vanuit het buitenland. Volgens de Europese
richtlijnen is dit niet meer verplicht voor de bijzonder schapenrassen, waaronder de
Suffolk ook is gerangschikt.
Wel is met nadruk geadviseerd om niet met deelname aan het Scrapie Genotypering
Resistent Status programma te stoppen. Het gehele aanwezige schapenbestand is
scrapie vrij, het is jammer als dit verloren gaat. Op het Stamboomcertificaat is te zien of
een dier ARR/ARR is.
Als stamboek zullen we dus niet langer eisen dat de import dieren ARR zijn.
Wij adviseren u echter wel om enkel ARR dieren aan u kudde toe te voegen.
Zwoeger is ook niet verplicht maar wel aan te raden.
In plaats van het officiële stamboomcertificaat uit Engeland voor rammen en ooien kan
volstaan worden met een pedigree proforma formulier.
10. Rondvraag , wanneer fokwaarden bepaald ,dit is half maart.
Alleen couperen voor leden van het stamboek! Suffloks van niet stamboekleden mogen
niet gecoupeerd worden. Meldt dit aan uw kopers.
Voor de keuring mag men de lammeren scheren, kleuren en trimmen.
Denk om het tijdig enten voor Q koorts.
Notulen ALV vorige keer zijn goedgekeurd.
Walter bedankt iedereen en sluit de vergadering.

