Leefdaal, maart 2022
Waarde Heer, Mevrouw,
Gelieve ingesloten te willen vinden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uitslag Nationaal Kampioenschap 2022;
Uitslag Nationale Hengstenkeuring 2022;
Lidkaarten 2022 (voor sommige leden);
Prijskampformulier Nijlen 2022 (enkel voor de leden uit de provincie Antwerpen);
Opmetingsformulier
Wedstrijdkalender

HERHALING: het opmetingsformulier 2022 voor merries dient u zelf te kopiëren of te downloaden
(www.shetlandstudbook.be) als u op verschillende locaties merries laat opmeten;
HERHALING: leden die vanaf 2022 deze verzending digitaal wensen te ontvangen, kunnen dit bevestigen
door een mailtje te sturen naar belgisch.studbook@skynet.be. De overigen blijven de papieren versie
ontvangen.
LIDGELDEN: aan diegenen die hun lidgeld 2022 reeds betaald hebben onze beste dank. Aan de anderen,
gelieve dit zo spoedig mogelijk te doen (vóór 31 maart), zoniet is dit uw laatste zending;
VEULENS: geboren in 2022 dienen een naam te krijgen met de beginletter Q. Vergeet niet uw stalnaam
volledig in te vullen. Het UELN nummer dient u aan te vragen op het secretariaat. Bij een geboorte dient u
het luik D van het dekbewijs (geboorteverklaring) naar het secretariaat te sturen en uw veulen aan te
melden op Horse-ID (cf. hieronder), gelieve evenzeer de betaling voor aanmaak paspoort veulen (20 euro,
beslissing RvB 18/12/2018) gelijktijdig te doen;
VEULENBOEK 2021: bevat een overzicht van alle geregistreerde Shetland veulens geboren in 2021 en
kan besteld worden tot en met 1 mei mits een storting van 15 euro op rekeningnr. BE35 735-3061854-37
(met vermelding ‘veulenboek 2021’);
DEKBEWIJZEN: kunnen aangevraagd worden vanaf 15 mei 2022 (de aanvraag dient door de
hengstenhouder te gebeuren en is maar één jaar geldig, het roze luik B dient uiterlijk op 15 oktober van het
dekjaar 2022 op het secretariaat toe te komen);

BELANGRIJKE MEDEDELING
Onze Algemeen Vergadering gaat door op zaterdag 9 april om 19.30 h in Gemeenschapscentrum
Vlieg In te Leefdaal (nabij centrum, adres: Vlieguit 6, 3061 Leefdaal). Er is een ruime parking
beschikbaar via de inrit tegenover de gemeentelijke basisschool thv Dorpsstraat 540) . Wij zullen
tevens van de gelegenheid gebruik maken om de diploma’s te overhandigen aan de eigenaars van de
kampioenen 2022.

Horse-ID
Herhaling:
Opfrissing: deze site werd opgericht door de federale voedselbank en is toegankelijk voor elke EU-burger.
U dient als fokker iedere geboorte op horse-ID aan te geven alsook elke mutatie en sterfte:
• Bij een geboorte stuurt u de witte kaart alsook de aanvraag tot identificatie naar het
stamboeksecretariaat, samen met de betaling van het paspoort. Het stamboek geeft het UELN nummer
dat u na een 14-tal dagen kan opvragen. Eens u dit nummer heeft, kan u pas de registratie bij horse-ID
doen;
• Bij een mutatie dient de nieuwe eigenaar, indien hij dat wenst, het boekje naar het stamboek te sturen
voor mutatie. MAAR het is de verkoper die de mutatie in de horse-ID applicatie doet waardoor hij
aangeeft geen verantwoordelijkheid meer te dragen voor de pony;
• Bij sterfte: eveneens aangifte horse-ID en vervolgens het paspoort naar het stamboek secretariaat
sturen.
=> deze 3 acties zijn verplicht vanuit Vlaanderen/federaal voedselagentschap
Nieuw:
Vanaf heden dienen op Horse-ID ook de inrichtingen waar paarden worden gehouden te worden
geregistreerd. U vindt hierover meer info via www.paarden.vlaanderen en wij zullen hier ook uitgebreid op
ingaan tijdens onze Algemeen Vergadering.
KALENDER 2023
Het veulenseizoen is in aantocht! Neem zeker foto’s van uw veulentjes, de mooiste/leukste krijgen een
plekje in onze kalender 2023.
WEDSTRIJDMEDEDELINGEN
De eerstvolgende provinciale wedstrijd 2022 vindt plaats op Paasmaandag (18 april 2022) te Nijlen op het
Stationsplein, aanvang: 9.00 h;

Via onze website www.shetlandstudbook.be kunnen wedstrijdformulieren ook gedownload worden.

INTERNATIONALE SHETLAND PONY SHOW FRANKRIJK 2020
Deze is opnieuw uitgesteld. Zodra de nieuwe datum beschikbaar is, zullen we deze communiceren.

J. De Vries
Secretaris

