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Q-koorts entdagen 2021
De Landgeitenfokkersclub Drenthe organiseert voor haar leden 2 entdagen op:

zaterdag 10 en zaterdag 31 juli
Veranderingen in de regelgeving omtrent Q-koorts houdt voor de leden in dat:
- dieren die naar tentoonstellingen/ keuringen gaan, geënt moeten zijn.
- dieren die in publiekelijk opengestelde natuurgebieden, waar wandel en/of
fietspaden doorheen lopen ook geënt moeten zijn.
Dieren op kinderboerderijen en zorgboerderijen werden al geënt, de overheid wil
geen risico’s nemen en verplicht ons de regelgeving op te volgen.
Wij als bestuur van de Drentse Fokkersclub hebben onderhandeld met een dierenarts
die ons als club wil steunen door te enten voor een zeer gereduceerd tarief van
€ 6,50 per dier/ per enting.
De eerste enting moet na 3 weken herhaald worden, dan komen de totale kosten
voor het enten het eerste jaar op € 13,- per dier. De jaren daarna dient de enting
herhaald te worden door middel van 1 enting.
LET OP! Lammeren die u wilt laten enten dienen vóór 10 april 2021 geboren te zijn.
Lammeren mogen vanaf 3 maanden pas geënt worden.
Ook niet-leden en schapenhouders, mits hobbymatig kunnen zich opgeven.
Hoe gaan we dit organiseren:
Het bestuur kiest naar aanleiding van de aanmeldingen 3 of 4 ent-locaties uit waar de
dierenarts komt enten op deze zaterdagen. Op deze locaties zullen 2 bestuursleden
aanwezig zijn voor de afhandeling van de administratie en de financiën.
Wat vragen wij van u:
-

Uiterlijk woensdag 30 juni aanmelden als u deel wilt nemen aan een of
beide entdagen.
Aanmelden dient per mail te geschieden met het ingevulde Q-koorts
entformulier als bijlage.
Aanmelden bij Bert Snippe, email: lsnippe@hetnet.nl
Op de dag zelf contant en gepast afrekenen.
De dieren bij de wagen laten en vastbinden, zó dat de dierenarts snel kan
werken.

Let wel: als u dieren ter enting hebt opgegeven, dan betekent dat u ook dient te
betalen. Oók als u daarna besluit niet deel te nemen of met minder dieren te komen. In alle
gevallen moet voor het oorspronkelijk aantal opgegeven dieren betaald worden. Dit omdat de
club de voor u bestelde entstof wel moet betalen!

