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Haringhuizen, 23-12-2016 

AAN : de leden en donateurs van het TSNH  
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering  van het T.S.N.H. op  

donderdag 12 januari 2017 in Dorpshuis “De Oude Stal”,  Dorpsstraat  17  te Haringhuizen. 

 
Aanvang  :  10.15 uur 

AGENDA : 
 
1. Opening door de voorzitter dhr. J.Kolk 

2. Notulen ledenvergadering d.d. 28  mei 2016 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Financiën 

De afgelopen 6 jaren is het niet mogelijk gebleken om de begroting sluitend te krijgen. Deze jaren zijn steeds met een verlies  

afgesloten. Ook dit jaar zal worden afgesloten met een behoorlijk verlies op de rekening. 

      De bodem van de kas is inmiddels bereikt. 

      In de algemene ledenvergadering  van 28 mei 2016  heeft de meerderheid van de aanwezige leden zich uitgesproken om  

      alles in het werk te stellen om het TSNH zelfstandig te laten blijven. Met deze opdracht is het bestuur aan de slag gegaan. 

      Dit heeft erin geresulteerd dat er een aantal oplossingen zijn gezocht om dit doel te bereiken. 

      Er zal een bijdrage van 1500 € uit de opbrengsten van de fokdagen op Texel aan de verenigingskas worden overgemaakt. 

      Jaarlijks zal er 500 € uit de kas van de Texelfokdagen worden overgemaakt naar de verenigingskas. 

      De fokdagen in Middenbeemster, Opmeer en Purmerend zullen totaal 500 € moeten genereren voor de kas.   

      Het jaarverslag is een grote kostenpost en zal  geïntegreerd worden opgenomen in het jaarverslag van het NTS. 

      De ledenadministratie wordt thans door het NSFO uitgevoerd en zal indien mogelijk weer in eigen beheer worden gedaan. 

      Als laatste zal de contributie verhoogd worden.  

      Met al deze maatregelen zijn we in staat om het TSNH te laten voortbestaan. 

    * Rekening  2016 

    * Verslag kascontrole commissie Ton Schuit en Jaap Oostwouder 

    * Voorstel contributie 2017 :  leden  75  € en  donateurs  40 €  

    *  Begroting  2017 

    *  Balans 

5. Benoeming  kascontrolecommissie rekening 2017  en begroting 2018 

      Voorstel  twee leden en plaatsvervangend lid Ton Schuit 

6. Mededelingen fok technische commissie door Ad Klaver 

* Voorstel  aannemen aangepast Fokreglement. 

Het huidige fokreglement is sterk verouderd en dateert van 1998. Zo is in het huidige reglement geen rekening gehouden 
met de huidige digitale informatiestromen. Ook zijn in het verleden op fok technisch gebied wijzigingen doorgevoerd, die 
niet in het fokreglement zijn opgenomen of aangepast. Dit is voor het bestuur reden geweest om het reglement te 
bespreken en bij te werken. De gezamenlijke fok technische commissie van het TSNH en NTS hebben het  fokreglement 
aangepast aan de eisen des tijds. Inhoudelijk zijn er geen aanpassingen gedaan. 
Het concept fokreglement is ook raadpleegbaar op de website van ons stamboek www.texelsheep.nl  
Als de vergadering in kan stemmen met dit vernieuwde fokreglement dan zal het fokreglement van het TSNH uit 1998 komen 
te vervallen. 
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7. Aftreden  bestuursleden 

   Periodiek aftredend is Co de Wildt en niet  herkiesbaar. 

   Het bestuur stelt Johan Roozendaal voor als nieuw bestuurslid. 

   Tegenkandidaten kunnen door tenminste 10 gewone leden worden aangemeld bij het secretariaat, tot 24 uur voor aanvang       

van de vergadering. 

8.  Mededelingen NSFO 

9.  Werkplan 2017, voorstel  fokdagen 

      Maandag  7 augustus  Opmeer,  Maandag  4 september Texel,  Donderdag  7 september Purmerend,  

      zaterdag 19 augustus Nationale. 

10. Rondvraag 

11. Sluiting         
 
Jan Kolk voorzitter,     Wout Rodenburg, secretaris 
 
 
 
 


