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Voorwaarden deelname met dieren aan de Dag van het Schaap en Geit

De organisatie van de Dag van het Schaap is in handen van Stichting Dag van het Schaap. In haar
statuten staat dat de Stichting zich ten doel stelt de schapenhouderij in het algemeen te
bevorderen.
Teneinde hieraan uitvoering te geven organiseert de Stichting tweejaarlijks een evenement,
bekend als de Dag van het Schaap.
De Dag van het Schaap heeft als doel de houderij van schapen te promoten in de meest brede zin
van het woord. Hierbij wordt geen principieel onderscheid gemaakt tussen de beroepsmatige en
hobbymatige houderij.
Teneinde invulling aan het doel te geven wordt binnen het evenement bekend als Dag van het
Schaap zal:
-

een rassenpresentatie georganiseerd waarbij elk Nederlands stamboek of Nederlandse
rasvereniging wordt uitgenodigd de rasspecifieke dieren in te zenden. De organisatie stelt
daarvoor gratis 2 hokjes beschikbaar. Maximaal 2 aanvullende hokjes kunnen voor € 25 per
hokje beschikbaar worden gesteld als het stamboek c.q. de rasvereniging dat verlangt.

-

gelegenheid geboden voor het organiseren van keuringen door stamboeken en
rasverenigingen door gratis ruimte en faciliteiten daarvoor te bieden. Stamboeken en
rasverenigingen mogen daarbij hun dieren aan het publiek tonen en voorlichting geven over
de rasspecifieke aspecten van hun dieren. Door de Stichting kunnen regels van huishoudelijke
aard worden vastgesteld. Deze worden zoveel als mogelijk vooraf met de stamboeken en
rasverenigingen besproken.

-

gefaciliteerd worden dat schapenhouders, ongeacht of men georganiseerd is of niet, schapen
kunnen aanvoeren voor het showen, promoten en verkopen van dieren. Zij kunnen daarvoor
ruimte huren. In principe worden 2 hokjes beschikbaar gesteld voor € 50,00. Aanvullende
wensen zijn bespreekbaar met de organisatie van het evenement mits die niet strijdig zijn
met het doel van de Dag van het Schaap en binnen redelijkheid uitvoerbaar zijn. Niet
accepteren vanwege de Dag van het Schaap zal door de voorzitter van de Stichting worden
gemotiveerd.
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-

bedrijven of ideële organisaties de gelegenheid geboden een stand of ruimte te huren op het
evenement om daar hun producten, diensten of doelstellingen aan het publiek te tonen. Ter
ondersteuning daarvan mogen ook schapen worden aangevoerd. Dit is maatwerk en dient
vooraf aan het evenement met de organisatie van de Dag van het Schaap te worden
besproken. Aanvullende wensen zijn immer individueel en bespreekbaar met de organisatie
van het evenement mits die niet strijdig zijn met het doel van de Dag van het Schaap en
binnen redelijkheid uitvoerbaar zijn. Niet accepteren vanwege de Dag van het Schaap zal
door de voorzitter van de Stichting worden gemotiveerd.

Algemeen:
Alle in te zenden dieren, voor ongeacht welk doel, moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften
die voor het houden van een dergelijk evenement van toepassing zijn. (Bijvoorbeeld die m.b.t. QKoorts)
Verder moeten de dieren voldoen aan de gezondheidsregels die door het evenement in goed
overleg met de GD en de NSFO worden vastgesteld (zoals die met betrekking tot zwoegerziekte en
CL). Bij het opstellen van die gezondheidsregels wordt gestreefd naar een regeling waarbij zoveel
mogelijk houders met hun dieren kunnen deelnemen. Bij het niet kunnen bereiken van een
gezamenlijk standpunt kan de Stichting een eigen standpunt innemen.
De Stichting zal aanvullende voorwaarden van inzenders van dieren boven die van de NSFO en de
GD en waarover een gezamenlijk standpunt is bereikt met betrekking tot
gezondheidsprogramma’s van stamboeken, rasverenigingen en individuele inzenders negeren.
De Stichting kan in een huishoudelijk reglement nadere regels stellen ten behoeve van de
veiligheid van bezoekers en aangevoerde dieren, om te kunnen voldoen aan wettelijke
voorschriften en voor een ordelijk verloop van de organisatie.
De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de aangevoerde dieren en hun gedrag. In het
huishoudelijk reglement kunnen regels worden gesteld hoe het dierenwelzijn te ondersteunen.
Aanvullende wensen met betrekking tot aanwezigheid van dieren zijn individueel en bespreekbaar
met de organisatie van het evenement mits die niet strijdig met het doel van de Dag van het
Schaap. Normen zijn het gelijkheidsbeginsel en moeten binnen redelijkheid uitvoerbaar zijn. Niet
accepteren vanwege de Dag van het Schaap zal door de voorzitter van de Stichting worden
gemotiveerd. Er mogen geen zaken worden georganiseerd die nadelig zijn voor het welzijn van de
dieren.
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Reglement van deelname aan rassenpresentatie Dag van het Schaap 2022

1. Alle stamboeken en rasverenigingen kunnen dieren inzenden voor de rassenpresentatie. Hiervoor
zal een sluitingstermijn van inzending worden bekendgemaakt.

2 Alle in te zenden dieren moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften die van toepassing
zijn in relatie tot de deelname aan het evenement. De dierhouder dient zorg te dragen voor
de wettelijke registratie- en administratieplichten en dit blijft een verantwoordelijkheid van
de houder. De Stichting zal zich inspannen de administratieve werkzaamheden verbonden
aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot aanvoer en afvoer van dieren (I&R) voor
haar rekening nemen.
3 Dieren waarvan aan de hand van de I&R-administratie niet kan worden vastgesteld of deze
voldoen aan wettelijke eisen en ingezonden dieren die daaraan niet voldoen, worden
geweigerd.
4 Voor de inzenders als bedoeld onder punt 1 worden per ras 2 hokjes beschikbaar gesteld.
Tegen een onkostenvergoeding kunnen maximaal 2 aanvullende hokjes beschikbaar worden
gesteld.
5 Het is aan het stamboek/rasvereniging te bepalen welke dieren worden ingezonden en wie
de inzender(s) is (zijn) van de dieren.
6 De hokjes mogen uitsluitend worden gebruikt voor het showen van levende dieren. In geen
geval mogen hokjes worden gebruikt voor het daarin plaatsen van voorlichtingsmateriaal of
audiovisuele presentaties van welke aard dan ook in plaats van dieren. Dit is wel toegestaan
nabij de hokjes en in aanvulling op aanwezige dieren.
7 De dieren die worden aangemeld voor de rassenpresentatie dienen gedurende de gehele
dag in het hokje te verblijven, uitgezonderd voor het presenteren voor de verkiezing ‘Het
mooiste schaap van Nederland’. De dieren mogen niet voor het einde van het evenement al
worden uitgehokt.
8 Dieren die zijn ingeschreven voor de rassenpresentatie zijn uitgezonderd voor activiteiten
buiten de presentatie, zoals deelname aan keuringen of deel uitmaken van presentaties van
standhouders.
9 De Stichting zal de voorwaarden voor deelname voor wat betreft gezondheidsnormen van
de GD en de NSFO en de wettelijke aspecten met betrekking Q -koorts separaat vastleggen.
Deze zijn norm voor deelname. Aanvullende voorwaarden door stamboeken of
rasverenigingen worden niet geaccepteerd, zelfs als dit leidt tot afwezigheid van een of
meerdere rassen.
10 Als een stamboek of fokkerijvereniging geen dieren aanwijst/beschikbaar stelt voor de
rassenpresentatie dan behoudt het bestuur van de Stichting Dag van het Schaap zich het
recht voor om zelf voor rasdieren ten behoeve van de rassenpresentatie te zorgen. In dit
geval heeft het stamboek of de fokkerijvereniging van het betreffende ras geen zeggenschap
over de kwaliteit van de dieren noch over de inzenders. Deze dieren moeten aan dezelfde
gezondheidsvoorschriften en andere wettelijke eisen voldoen als die van de inzendende
stamboeken/rasverenigingen.
11 Dieren onder punt 1 bedoeld krijgen een plaats in de presentatie naar het zelfstandig oordeel
van de vertegenwoordigers van de Stichting.
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12 Zaken met betrekking de inschrijving van dieren, aanvoer, verzorging, afvoer en
gezondheidsstatus worden separaat bekend gemaakt.
13 Als de Stichting door overmacht gedwongen de Dag van het Schaap afgelast, dan kan
daarvoor geen verhaal worden gedaan bij de Stichting.
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