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Jaarverslag 2015-2016 

 

 
27 oktober 2015 

De eerste vergadering is de jaarvergadering. 

Het jaarverslag van de secretaris en penningmeester wordt via de beamer gepresenteerd en 

uitgelegd. 

In de kascommissie zitten voor het nieuwe seizoen Albert Schuiling en Robert Kamps. 

Volgens het rooster is  mevr. Trudy Kamps aftredend en stelt zich voor één jaar herkiesbaar 

i.v.m. besluit bestuur. In haar plaats treed Jelke Sipma vervroegd af en is niet herkiesbaar. Het 

bestuur heeft als kandidaat dhr. Jarig Westra bereid gevonden om zitting te nemen in het 

bestuur. Er zijn geen tegenkandidaten ingebracht en wordt Westra voor vijf jaar benoemd. 

Na de pauze geeft Jan Bouwers aan de hand van een powerpointpresentatie een verslag van de 

studiereis Frankrijk 2015 van zowel bedrijfsbezoeken als keuring en geeft Karsten Bolhuis 

toelichting op de bedrijfsbezoeken. 

 De vergadering werd bezocht door 27 personen. 

 

24 november 2015 

De spreker op deze avond is Marcel Gerritsen, die een inleiding gaat geven middels een 

uitgebreide powerpointpresentatie over het stiergebruik - stieraanbod van Blond ‘avinir 

selection en GIE Blond. 

De vergadering werd bezocht door 31 personen. 

 

16 januari 2016 

De excursie ging dit seizoen naar het Blonde d’Aquitaine bedrijf van Johan Schilder (de Woeste 

Hoeve) in Hoogwoud en naar het Limousin bedrijf van bedrijfsleider Gertjan van Tunen van (de 

Koningshoeve) in Spaarndam. 

Aan de excursie werd deelgenomen door 58 personen. 

 

15 februari 2016 

 

Voor deze vergadering was uitgenodigd een medewerkster van de GD, mevr. Sietske Haarman 

die een presentatie gaf met als onderwerp “voeding/mineralen en infectieziekten in relatie tot 

groei en vruchtbaarheid. 

De vergadering werd bezocht door 35 personen. 

 

 

 

 



 

12 maart 2016 
Op zaterdag 12 maart werd een bezoek gebracht aan het bedrijf van de fam. Albert en Geja 

Schuiling in Schipborg. Albert houdt een 60 tal blondes groot en klein en deze worden gehuisvest 

in de voormalige ligboxenstal. Ook hebben ze een boerderijwinkel met diverse streekproducten 

waar ook vlees van hun eigen Blonde d’Aquitaine dieren verkocht worden.                                                                

Het bedrijf werd bezocht door 25 personen. 

 

 

 

 

4 juli 2016 
De jaarlijkse barbecue werd dit jaar gehouden bij de fam. Kamps in Groningen.  Na ontvangst 

met koffie,thee en gebak werd daarna eerst een rondje “land”achter het huis gemaakt om de 

veestapel van Robert Kamps te bewonderen. Daarna was  het lekker genieten van de salades en 

het barbequevlees dat weer op vakkundige wijze door Jelke werd verzorgd. 

 De barbecue werd genuttigd door 41 personen. 

 

Het bestuur heeft getracht alle informatie te verstrekken welke bij het secretariaat is 

binnengekomen. Afgelopen seizoen zijn er 3 studieavonden, een excursie, een bedrijfsbezoek en 

barbecue georganiseerd. Tevens hebben drie nieuwe leden mogen begroeten, te noemen 

F.J.Couperus , H.Sikkema en M.Mulder, allen uit Sebaldeburen. Ook hebben er twee leden 

bedankt en wel K.Kamping uit Eext en T.ten Hoeve uit Noord-Sleen . Tevens is er een lid 

geroyeerd wegens het niet betalen van de contributie gedurende meerdere jaren. 

Het ledental bedraagt aan het eind van het seizoen 2015-2016  54 leden. 

 

Het bestuur ziet er als volgt uit: 
Trudy Kamps    voorzitter   aftredend 2016 

Jan Bouwers    secretaris   aftredend 2018 

Karsten Bolhuis   penningmeester  aftredend 2019 

Lucas Kleine    alg. bestuurslid  aftredend 2017 

Jarig Westra               alg. bestuurslid  aftredend 2020 

 

Het bestuur spreekt de wens uit dat ook het komend seizoen weer een succes mag worden en 

hoopt op een goede opkomst en inbreng van de leden, want zonder jullie allen is er geen 

studieclub Noord. 

 

Jan Bouwers 

Secretaris 

 

Vooruitblik nieuwe seizoen 2015-2016 
 

1
e
 verg.  25-10-2016  Jaarvergadering met presentatie .Fr.2016                                                     

2
e
 verg.  29-11-2016  Presentatie over BVD door Ruben Tolboom 

excursie  14-01-2017  Fam. Neerincx en fam.Dieker  

3
e
 verg.  14-02-2017  Jubileumvergadering “25 jaar studieclub Noord ” 

bedrijfsbezoek  18-03-2017  Jan Geert Veldman 

barbecue  08-07-2017  Fam. J.Brink in Sellingen  


