
UITNODIGING VOOR DE  JAARLIJKSE ALGEMENE  LEDENVERGADERING  

OP ZATERDAG 6 NOVEMBER  2021  IN BOSKOOP.   (ZUIDKADE 93) 

 

Opm. parkeren bij de buren:  “De Kooter & Co”  (Zuidkade 97)  =  FOS -vlag 

 

Hierbij nodigt het bestuur van de F.O.S. de leden  uit voor de jaarlijkse algemene 

ledenvergadering, die op zaterdag  6 novembera.s. gehouden wordt in Boskoop (ZH)   

Initiatief van ons (Reeuwijkse)  lid: John Stolwijk (driemaal is scheepsrecht!!!)  

 

Aanvangstijd: 10.30 uur  /  Eindtijd:  ± 14.30 uur 

  

VOORLOPIGE  AGENDA: 

 

 1.Opening 

 

 2.Ingekomen stukken 

  

3.Mededelingen van het bestuur:     - overheidsmaatregelen 2021 

       - organisatie algemene ledenvergadering 2022 

       - buitenlandse Ouessant betrekkingen 

       - Kleinschalige Schapen-  en Geitenhouders 

       - Stamboekbureau Haverslag 

4.Vaststellen definitieve agenda 

 

5.Notulen algemene ledenvergadering  13-4-2019 in Ankeveen. ( “Jaarboek 2019”) 

 

6.Jaarverslagen  van de F.O.S.  2019 / 2020 

 

7.Financieel overzichten en begrotingen 2019 / 2020 / 2021 (stukken zijn ter vergadering 

aanwezig).  

 

8.Mededelingen van de Fok Advies Commissie (de gezamenlijke keurmeesters) 

 

9.a.Het bestuur stelt voor, na voordracht van de Fok Advies Commissie, oud-keurmeester Jan 

den Hartog (Lathum) te  benoemen tot keurmeester. 

   b. Het bestuur stelt voor, na voordracht van de Fok Advies Commissie, Paul Verbrugge     

(Hillegom) te benoemen tot aspirant-keurmeester. 

 

10.PR.  nieuws: website (www.ouessant.nl) , de Nieuwsbrieven, het Jaarboek 2020 

 

11.Ervaringen  met het digitale Registratie Stamboek voor Ouessantschapen (Stenfert) 

 

12.Rondvraag 

 

 

Aansluitend lunchen we samen. 

 

 

 

 

http://www.ouessant.nl/


Maap Groenendijk (oud- boomkweker), Zuidkade 93,  gastheer in Boskoop 

 

13.00 – 14.30:  

 

Bezoek aan het Boomkwekerijmuseum, Reijerskoop 52 - 54, 2771 BR Boskoop 
 
 

 

Het Boomkwekerijmuseum wil het Cultureel Erfgoed Sierteeltregio zorgvuldig bewaren 
 

Het Boomkwekerijmuseum geeft u een beeld van de geschiedenis van de boomkwekerij. Het 

museum bestaat uit verschillende gebouwen en een historische tuin. De ontwikkeling van de 

boomkwekerij vanaf de middeleeuwen tot de moderne sierteelt kunt u volgen in een 

tentoonstelling met originele voorwerpen, foto’s en documenten. 

Een karakteristiek boomkwekershuisje uit het eind van de negentiende eeuw toont het 

dagelijks leven van een boomkwekersfamilie in die tijd. 

De museumkwekerij achter het museum is gedeeltelijk een nog in werking zijnde 

vollegrondkwekerij. Er worden bomen en planten gekweekt op de oorspronkelijke wijze. 

 

 

Voor de geïnteresseerden na afloop bedrijfsbezoek bij John Stolwijk (Reeuwijk): een 

fraaie kudde zwarte, witte en grijze Ouessanten. ( + 30)  

 

Namens het bestuur: 

 

Albert Vrolijk 

 


