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Geachte vertegenwoordigers van stamboeken en rasverenigingen.

Het bestuur van de Stichting Dag van het Schaap heeft ter promotie van de Rassenpresentatie DvhS 2022
besloten tot een tegemoetkoming Q koorts vaccinatie kosten voor de inzenders van dieren daarvoor.
Ook voor stamboeken en rasverenigingen die een keuring organiseren op de Dag van het Schaap en Geit is tot
een aanmoediging besloten.

De regeling is als volgt:
A. Tegemoetkoming kosten Q koortsvaccinatie:
1. Alleen dieren die zijn ingeschreven voor opname in de rassenpresentie Schapen komen in aanmerking
voor deze regeling. Schapen of lammeren die niet zijn ondergebracht in de hokjes die t.b.v. de
rassenpresentatie komen niet voor de vergoeding in aanmerking.
2. Alleen dieren waarvoor een daadwerkelijke wettelijke verplichting tot Q koortsvaccinatie van toepassing
is vallen onder de tegemoetkoming. Dit zijn alle dieren die zijn geboren vóór 28 januari 2022.
3. Ook dieren die deelnemen aan de Rassenpresentatie maar waarvan de inzender geen stamboek of
rasvereniging vertegenwoordigt komen in aanmerking voor de tegemoetkoming
4. Vergoeding geschiedt op basis van de I&R verplaatsing t.b.v. de Dag van het Schaap zoals die door de
Stichting Dag van het Schaap wordt uitgevoerd.
5. De hoogte van de tegemoetkoming van de kosten is vastgesteld op € 25,- per Q koorts vaccinatie
verplicht dier met een maximum van 4 dieren per inzender. Verder is de tegemoetkoming van toepassing
op maximaal 2 inzenders met een gezamenlijk maximum van 5 dieren.
6. Indien 2 inzenders samen meer dan 5 dieren inzenden dan zal de tegemoetkoming pro rato het aantal
ingezonden dieren worden gedeeld.
7. Indien er meer dan 2 inzenders zijn dan is de ontvangstdatum van de 1 e en 2e ontvangen inschrijving
bepalend.
8. De inschrijvers voor de rassenpresentatie dienen bij opgave van hun dieren ook hun IBAN
bankrekeningnummer te vermelden. Bij niet vermelden vervalt het recht op de tegemoetkoming. Ook bij
een onvolledige of onjuiste opgave van het rekeningnummer vervalt het recht op de tegemoetkoming.
9. De inzenders behoeven geen declaratie in te dienen en geen bescheiden te overleggen. Betaling van de
tegemoetkoming zal uitsluitend bancair plaatsvinden.
B. Tegemoetkoming bij keuringen:
1. Er dienen tenminste 4 inzenders met hun dieren deel te nemen aan een keuring.
2. De dieren dienen te worden gekeurd zoals dat normaal gebruikelijk is.
3. De stamboeken en rasverenigingen die hiervoor in aanmerking willen komen dienen dit uiterlijk 27 mei
2022 bekend te maken bij de coördinator Rassenpresentatie van de Stichting Dag van het Schaap - Carel
van Amersfoort via een aanmelding aan Rassen-keuring@dvhs.nl

4. Declaratie geschiedt uiterlijk 30 juni 2022 tegen overleg van de keuringsuitslagen via voorzitter@dvhs.nl
onder opgave van het IBAN rekeningnummer waarop het bedrag moet worden overgeboekt.
5. Deze tegemoetkoming bedraagt € 150 per stamboek of rasvereniging ongeachte het aantal deelnemers of
dieren
6. Deze tegemoetkoming is ook van toepassing op keuringen van geiten. Deze betaling geschiedt uitsluitend
bancair.

