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Valkkoog, 3 februari 2020 

 

Betreft: inschrijven Paasvee 2020 

 

Geachte deelnemer, 

 

De afgelopen jaren zijn wij als Paasvee Schagen aangenaam verrast door een overweldigende belangstelling voor 

deelname aan onze vleesveekeuring. Het maakt ons trots en is een waardering aan alle vrijwilligers dat u graag 

naar Schagen komt. De keerzijde van dit succes heeft ook voor de nodige problemen gezorgd. Onze vergunning 

laat niet meer dan 150 dieren toe op deze dag. De teller in 2019 van het aantal dieren stond uiteindelijk stil bij 

239 dieren ( 186 in 2018). Het gevolg van deze enorme belangstelling heeft geleid tot teleurstelling bij een groot 

aantal deelnemers doordat wij geen plek hadden voor deze dieren. 

Het bestuur heeft zich de afgelopen tijd over dit luxe probleem gebogen en de volgende maatregelen genomen 

om alle deelnemers een gelijke kans te bieden voor deelname. Een dier wordt opgenomen in het programma 

wanneer de volgende stappen zijn ondernomen: 

- Inschrijvingen kunnen alleen nog plaatsvinden door middel van het volledig en correct invullen van de 

inschrijfformulieren op de site van de Paasvee www.paasvee.nl . Op onze site kunt u ook het 

vraagprogramma vinden. Deze sturen wij uit kostenbesparing niet meer per post rond. 

- Vervolgens dient u het inschrijfgeld aan ons over te maken. Voor dieren die na inschrijving worden 

afgemeld volgt geen restitutie.  

- De dieren worden na binnenkomst op levensnummer gecontroleerd bij de RVO. 

- Zodra alle gegevens compleet zijn ontvangen, de controle bij RVO akkoord is en de betalingen 

binnen zijn is de inschrijving definitief. U ontvangt hierover dan een mail ter bevestiging samen met 

dierenartsverklaring ( deze dient u op de dag van de tentoonstelling aan ons te overhandigen bij het 

afhalen van de halsbandnummers). 

Op de pagina van onze site zullen wij een teller plaatsen met het aantal beschikbare plekken. De teller zal naarmate 

het inschrijftermijn is opengesteld dus afnemen. Zodra deze op 0 staat hebben wij ons maximum aantal dieren 

die wij kunnen plaatsen bereikt. De mogelijkheid om in te schrijven wordt dan geblokkeerd.  

Op zaterdag 15 februari vanaf 8:00 uur wordt de inschrijving geopend. De sluitingsdatum is zaterdag 14 

maart om 17:00 uur of eerder indien het maximum is bereikt. 

Wij verzoeken alle deelnemers om de inschrijvingen zo snel mogelijk aan te melden om teleurstellingen te 

voorkomen. Wij verwachten namelijk dat het inschrijven dit jaar eerder opgang zal komen dan voorgaande jaren.   

Mochten er n.a.v. bovenstaande nog vragen zijn kunt u ons bereiken op 06-52576004 ( Jack Hogervorst). 

Wij zien uw inschrijvingen met belangstelling tegemoet en hopen u weer op 1 april 2020 te begroeten. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Bestuur Paasvee Schagen 

http://www.paasvee.nl/

