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Zaterdag 11 juni 2022
Terrein van de KNHS, De Beek 125, 3852 PL Ermelo
Wij melden u met heel veel plezier dat in 2022 de Dag van het Schaap weer gaat plaatsvinden.
Na twee jaren van twijfel over de Dag van het Schaap zijn wij thans begonnen aan de
organisatie van het evenement op 11 juni 2022. Vorige week vrijdag hebben wij een
vergadering gehad van het voltallige organisatie comité en wij prijzen ons gelukkig dat heel veel
van hen zich na 4 jaar weer gecommitteerd hebben hieraan.
Normaal gebruikelijk starten wij ergens in het najaar met de organisatie; nu zullen we het in 3
maanden moeten doen! Ongetwijfeld zal dit links of rechts toch wat knellen maar we gaan
ervoor om het beste ervan te maken binnen wat “best possible practice” mogelijk is.
Het streven is om alle kramen met wol en aanverwante artikelen te plaatsen in één hal. U
kunt een plek met of zonder tafels/marktkraam huren. De tarieven zijn iets hoger dan de
vorige keer. Wij zijn als organisatie BTW-plichtig geworden. Wellicht dat dat voor weinig
verschil maakt. Buiten kunt u alleen staan tegen commerciële tarieven.
Dit jaar zal er ook weer deelname van de geitenhouderij zijn. We hopen u te zien op zaterdag
11 juni 2022 in Ermelo. Wij staan klaar om u van dienst te zijn!
Stand huren?
De Dag van het Schaap is hét evenement waar u duizenden klanten en potentiële klanten kunt
ontmoeten. Wij bieden u graag standruimte aan. U kunt huren per vierkante meter of wij kunnen
voor een marktkraam (acht m2) zorgen.
Interesse? Lees alles in het inschrijfformulier voor standhouders wolplein bij deze brief.
Sponsor worden?
Als u wilt opvallen en extra aandacht wilt, kunt u sponsor worden van de Dag van het Schaap.
Wij bieden daar verschillende mogelijkheden voor. U kunt bijvoorbeeld uw bedrijf laten
vermelden op de toegangskaarten, op persberichten, op www.dagvanhetschaap.nl en een
aantal keren laten omroepen tijdens het evenement. Deze sponsorpakketten moet u aanvragen.
Heeft u vragen of opmerkingen? Heeft u misschien een ander voorstel of innovatief idee? Laat
het ons weten. Wij zien u graag 11 juni op de Dag van het Schaap!
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