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De officiële naam van de stichting is: 
‘Stichting tot behoud en ontwikkeling van het blaarkopras, melkveehouderij, natuur en landschap’ 
 
Fiscaalnummer:  8127.20.155 
 
Contactgegevens: Z.M.Faber, Schuur 5, 9205 BE Drachten   zfaber@xs4all.nl  
 
Samenstelling bestuur: 
Z.M. Faber, Drachten  voorzitter 
M. van Tilburg, Hornhuizen secretaris 
Th. de Ruig, Beilen  penningmeester 
T.J. Slob, Noordeloos  bestuurslid 
K. Oldenbroek, Zeewolde adviserend lid 
 
Beleidsplan: 
Jaarlijks een aantal vaste activiteiten organiseren zoals de Blaarkopstudiedag en de uitgave van nieuwsbrief De Blaarkopper. 
Activiteiten zijn gericht op een brede bekendheid van boeren, burgers en buitenlui met het blaarkopras. 
Promotie voor zover redelijk uitvoerbaar en wenselijk. 
Bevorderen van de stamboekfokkerij. Inzet op voorlichting en objectieve informatievoorziening. 
Bevorderen en stimuleren van de inzet van meer stieren bij KI. 
De stichting heeft beperkte financiële middelen en tracht dat jaarlijks op peil te houden. 
 
Beloningsbeleid: 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor vergaderingen en activiteiten. 
Alles is geheel vrijwilligerswerk. 
 
Doelstelling: 
Het in stand houden, verbeteren en promoten van het Blaarkop runderras, als doelmatig melkvee- en vleesveeras, als cultureel 
erfgoed, als zeldzaam authentiek Nederlands runderras  en   voor natuur- en landschapsdoeleinden, in de breedst mogelijke zin 
van het woord. 
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: 
Jaarlijks wordt op de eerste zaterdag in maart een Blaarkopstudiedag gehouden. Deze is toegankelijk voor iedere geïnteresseerde.  
Twee keer per jaar wordt een uitgebreide nieuwsbrief De Blaarkopper uitgegeven. Deze wordt toegezonden aan iedere 
geïnteresseerde (via de post en/of via de mail). De nieuwsbrief wordt tevens gepubliceerd op de website van de stichting: 
www.blaarkopnet.nl  
Actualiseren van de website www.blaarkopnet.nl    Beantwoorden van vragen via mailcontact. 
Informatievoorziening via regelmatig mailings via mailberichten. 
Begeleiden van de door de stichting opgerichte blaarkopstudieclub Gelderland/Overijssel. 
Contacten met organisaties op het vakgebied zoals KI- en stamboekorganisaties, Wageningen UR, het Centrum Genetische 
Bronnen Nederland en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. 
Regulier overleg met de Fokkerijgroep Kleine Rassen (SZH / WUR). 
Zo mogelijk genereren / opstellen van studie-opdrachten voor studenten.  Begeleiding van studenten. 
Faciliteren van ondersteuning van stamboekfokkerij. Daarbij kan DNA-onderzoek ondersteund worden met een bijdrage. 
 
Financiële verantwoording: 
De stichting heeft geen leden. 
De activiteiten zoals de Blaarkopstudiedag moeten kostendekkend zijn. De deelnemers betalen een kostendekkende vergoeding. 
Nieuwsbrief De Blaarkopper wordt gefinancierd uit vrijwillige bijdragen door geïnteresseerde lezers, en slechts enkele advertenties. 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. 
De stichting heeft beperkte financiële middelen. Het financieel beleid is gericht op het peil houden van het benodigde werkkapitaal. 
Er worden geen financiële bijdragen verstrekt aan personen of instellingen. 
Alle financiële zaken worden gedaan bij de Rabobank. Er is geen kasgeld.  
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