Notulen ALV Verbeterd Roodbont Stamboek op zaterdag
09-10-2021 10.00 uur te Kamperveen.

Afwezig met kennisgeving: C. v. Zadelhoff, W. Rozendaal, G. v. Veldhuizen, A.
van Gent, Fam. Eektimmerman, H. Blankensteijn, C. v.d. Ven, Fam. v. Maurik,
Fam. A. Westerkamp, R. Toering, B. v. Abeelen, A. Velthoen, H. Hutten, N. van
Iperen, M. Kouwenberg, Wim Veulemans (VeeteeltVlees), Eric Elbers, Aalt v.d.
Bunt en Fréderique Aussems.
1. Opening.
Om 10.10 uur opent Freddy Bomers de vergadering met een hartelijk welkom
aan ieder; erg fijn dat we (weliswaar met QR-code) weer bijeen mogen en
kunnen komen! Een extra welkom aan de aanwezige ereleden A.J.
Westerkamp en J. v.d. Ven. Een woord van dank aan de heren Boeve en
Oostendorp voor de gastvrijheid en de gesponsorde koffie, koek, drankjes en
lunch!!! Tijdens het bedrijfsbezoek vanmiddag op hun gezamenlijke bedrijf
zullen zij e.e.a. over hun dieren vertellen!
2. Ingekomen stukken/mededelingen.


Geen ingekomen stukken.

Mededelingen:
a) Weer deelname aan het COT! Eis dat er 1 stamboekbestuurslid in het COTbestuur komt. Dit wordt Marnix Knetemann. In maart/april 2022 start de
nieuwe ronde voor stieren van 0,5-1 jaar.
b) In de laatst verschenen Nieuwsbrief stond een oproep om zich te melden
om in de op te richten keuringscommissie plaats te nemen. De cie. zal bestaan
uit: 1 bestuurslid, 1 FC-lid en 3 leden. Hans Kragtwijk meldt zich aan.
c) Vrijdag 24-09-2021 is een bijeenkomst geweest met leden die zich hadden
opgegeven mee te willen praten over diverse zaken. Dit was een goede
ervaring voor de bestuursleden en het bestuur wil zeker vaker met groepjes
leden in gesprek.
4. Jaarverslag 2020.
Hr. G. Keijl wil graag dat Jaap v. Beukelen weer in de FC terug komt. De
voorzitter geeft aan dat als er een vacature in de FC komt Jaap zichzelf weer
kan aanmelden. Jaap zelf geeft aan dat hij nu nog niet terug wil in de FC, maar
zegt niet “nooit”.
Mw. M. de Geus vraagt naar de gang van zaken omtrent de aankoop van stier
JORGEN. De voorzitter legt uit dat de FC een stier selecteert. Het bestuur
overlegt met de stiereigenaar over het contract. CRV koopt de stier en na de
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spermawinning wordt de stier geslacht, óf de stier wordt door de eigenaar ter
beschikking gesteld voor een vast bedrag.
5. Financieel verslag.
Penningmeester Fons Withag meldt dat afgelopen jaar positief was voor de kas
omdat er geen kilometerkosten gemaakt zijn en er digitaal vergaderd is via
Teams. Wel zijn de advertentiekosten en kosten van het ledenblad
RondRoodbont weggevallen. Ongeveer € 15.000,00 in kas houden lijkt goed.
Er is wel geld uitgegeven voor de leden omdat er een actie was van : GRATIS
10 dieren bekkens laten meten en lineair laten scoren!
Aanvulling van de voorzitter: We willen graag een uitgebreide ledenbarbeque
organiseren zonder QR-codes, zodat iedereen vrij kan komen! De leden kiezen
voor een datum in het najaar.
6. Verslag kascommissie.
De heren G. v. Wagensveld en P. Vermeulen hebben kascontrole gedaan en
bedanken Fons voor het nette verslag. De voorzitter bedankt P. Vermeulen
voor zijn inzet afgelopen 2 jaren. G. v. Wagensveld en J. te Riele Sr. doen
volgend jaar kascontrole. Als nieuw reserve-kascontrolelid meldt Dick Brouwer
zich aan.
3. Notulen ALV 2020. (per abuis overgeslagen!)
Er wordt gevraagd naar het stierenbeeld. Marnix toont het huidige exemplaar.
Dit heeft een varkensbek. Men kan het in de pauze zelf bekijken.
Is er geld naar het landbouwcollectief overgemaakt? Nee, omdat het LBC uit
elkaar gevallen is.
BNL: er gaat veel geld naar LTO >>>komt nog bij agendapunt 10!
10.50 uur: korte pauze.
7. Keuringsreglement.
Er zijn 46 reacties gekomen op het voorstel van het bestuur; n.a.v. deze
reacties is het nieuwe voorstel van het keuringsreglement opgesteld.
2028 is een mooi gekozen streefjaar i.v.m. het 40-jarig bestaan van het
Stamboek.
Reacties:




met weinig dieren is dit percentage slecht haalbaar
niet hoger dan 62% om de dikbillen te behouden
deze percentages zijn goed haalbaar

Hr. J. te Riele wil stemmen over het keuringsreglement; dit wordt niet gedaan
omdat alle leden ruimschoots de gelegenheid hebben gehad om hun visie te
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geven via de gehouden enquête en het bestuur aan de hand van deze
uitslagen een nieuw reglement heeft opgesteld.
Freddy zegt dat iedereen met een zo mooi mogelijk dier naar de keuring wil,
maar graag met zo hoog mogelijke VRB bloedvoering.
Evert Rozendaal zegt het jammer te vinden veel leden te moeten bellen voor
deelname aan de keuringen; graag alerter reageren! De gezondheidsstatus is
ook vaak een punt van aandacht!
Het Keuringsreglement wordt goedgekeurd.
8. Mededelingen FC.
Voor de georganiseerde fotokeuring waren 55 inzendingen binnen gekomen;
de juryleden waren Adri v. Gent en Herman Blankensteijn. Jurriën de Graaf
toont foto’s van de diverse kampioenen.
Jurriën de Graaf toont stier JORGEN op het scherm; na 6 weken was het
gesekste sperma op.
Nu is stier BOY geselecteerd, zijn moeder is preferent!
Hij heeft hoge verwachtingswaarden voor een ruim bekken, een echte dikbil.
Hopelijk komt hij begin 2022 beschikbaar. De leden krijgen voorrang om
sperma te bestellen.
Er wordt gevraagd wat de bevruchtingskwaliteit van JORGEN is; er zijn
wisselende resultaten. Mochten er slechte ervaringen zijn, dan graag melden
bij de FC!
Er is een Bulldogkalf onderzocht bij de GD; een test is zeer duur.
Advies aan de leden: als u denkt dat er bij u een Bulldogkalf geboren is, trek
haar voor DNA en meld dit bij de FC. De onderzoekskosten worden door het
Stamboek betaald.
De cursus vee beoordelen start in januari 2022 op woensdagavond. Het
examen is op een vrijdagavond. Er komt een oproep om u op te geven in de
nieuwsbrief.
Jurriën bedankt Herman Blankensteijn voor zijn inzet in de FC; zijn termijn zit
er op en hij heeft aangegeven te stoppen. Omdat Herman afwezig is zal Jurriën
later contact met hem opnemen!
Ook bedankt Jurriën Jaap van Beukelen voor zijn inzet en samenwerking in de
FC. Jaap ontvangt een fles wijn.
Er zijn 2 Preferente Stammoeders te huldigen:
1: Jacqueline van de Jacobushoeve van Bert v. Abeelen
2: Ana van Halfweg (Moeder van BOY) van Theo Veerman.
Voor beiden is er een ingelijste oorkonde.
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Voorzitter Freddy Bomers bedankt Jaap van Beukelen voor alle inzet en
overhandigt hem een restaurant kadobon en een pen met inscriptie.
Ook Ivan Hoekman wordt bedankt voor zijn inzet voor het IRIS-systeem.
Vader Hoekman zal het kado aan Ivan doorgeven, omdat hij afwezig is.
Jaap leest een bedankbrief voor.
9. Mededelingen Federatie.
De Federatie is de overkoepelende organisatie van vleesveestamboeken. De
inzet is om in 2022 weer een NVM te organiseren. Mededeling namens de
federatie: m.i.v. 01-01-2022 zullen alle dieren aan de slachtlijn
steekproefsgewijs gemonitord worden op “kritische stoffen”. Zodra er nieuws
te melden is wordt dit vermeld in de Nieuwsbrief.
10. Mededelingen BNL.
Het huidige traject loopt nog 3 jaar. Het is van groot belang dat er nog veel
meer dieren lineair gescoord worden en de bekkens gemeten worden!
De voorzitter meldt dat hij graag een fokclub om BNL-zaken te bespreken zou
oprichten BINNEN de vereniging. Ongeveer 1 á 2 keer per jaar bijeen komen.
Over 3 jaar wordt er geen geld meer beschikbaar gesteld! Aan betaalde
functies hangt een salariskaartje!
Nu nog 3 jaar hard aan het werk en zoveel mogelijk bekkens meten. Bezien
hoeveel geld we hiervoor binnen het stamboek kunnen krijgen (uurloon).
Misschien meer bekkenmeters opleiden.
Hr. J. te Riele Jr. heeft in een interview aangegeven dat een natuurlijke
afkalving een bedrijfsongeval is. De voorzitter geeft aan dat met deze
uitspraken de vereniging en het ras in het discredit wordt gebracht. Dit is een
persoonlijk gesprek aangegeven. De voorzitter geeft aan dat het bestuur graag
POSITIEF over het VRB-ras naar buiten wil treden.
11. Mededelingen PT.
Harm Trompetter zegt dat van de laatste 1,5 jaar weinig te melden is door de
CORONA toestanden. Hij hoopt dat we elkaar weer snel zullen kunnen
ontmoeten op keuringen, open dagen etc.
Verder bedankt hij Marga van Beukelen voor haar inzet in het PT als
contactpersoon namens het bestuur. Als kado ontvangt zij een chocoladekoe
van Dick van Spijker.
12. Rondvraag.
Hr. J. te Riele jr. vraagt waarom de 100 rietjes van stier ALEX bij CRV door het
bestuur zijn gekocht? De voorzitter geeft aan dat de bestemming hiervan nog
niet bekend is. De opkoop heeft te maken met het contract dat het bestuur
heeft met CRV! Fam. te Riele ging niet akkoord met de aangeboden
vergoeding.
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Hr. J. v.d. Ven vraagt waarom er steeds een Nieuwsbrief komt i.p.v. het
ledenblad. De voorzitter geeft aan dat via een Nieuwsbrief snelle communicatie
mogelijk is. Wel vraagt hij de leden ook om een bijdrage in de vorm van
aanleveren van informatie en/of bedrijfsverslagen.
De website moet up-to-date gehouden worden; de advertentie van Fam. te
Riele was wel snel geplaatst. Voor aan- en verkoop van vee is het advies aan
de leden om deze advertenties gratis op de site te laten zetten!
13. Bestuursverkiezing.
Evert Rozendaal en Marga van Beukelen verlaten het bestuur. De heren Ton
Voets en Walter Rozendaal worden met applaus gekozen.
Voorzitter Freddy Bomers bedankt Evert Rozendaal voor zijn grote inzet
binnen het bestuur sinds 2006. Evert is nu in functie als 2de inspecteur. Hij
neemt diverse kado’s in ontvangst en bedankt leden en bestuur voor het in
hem gestelde vertrouwen.
Marga; Tot zover de (laatste) notulen van mijn kant!
Marga van Beukelen, secr.
Het bestuur neemt afscheid van Marga van Beukelen als secretaresse van het
stamboek. Nadat Marga zich ruim 20 jaar hart en ziel heeft ingezet voor het
Verbeterd Roodbont Stamboek is het tijd om te genieten van privé en andere
zaken.
Haar familie komt de zaal in, waarop Marga zichtbaar verrast is.
Voorzitter Freddy Bomers bedankt Marga voor haar enorme inzet. Als kado
krijgt zij onder andere een Diamond Painting schilderij van Jaap en koe
Daphne. Met deze puzzelstukjes kan Marga ongetwijfeld veel vrijgekomen tijd
opvullen.
Met luid applaus wordt Marga bedankt voor haar ruime inzet en wordt zij
benoemd als erelid van het Stamboek.
Wij wensen Marga heel veel plezier in de toekomst en danken haar van harte
voor haar tomeloze inzet.
Einde Algemene Ledenvergadering 09-10-2021
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