Scheldewindeke , postdatum

Betreft: Geboortelijst 2014
Beste KHV lid,
In bijlage vindt u de voorgedrukte formulieren ‘Geboortelijst’. Graag lichten wij de verwerking
hiervan toe :
- Op deze formulieren dient u ALLE geboortes te noteren. U hoeft enkel de 8 laatste cijfers te
noteren van het sanitelnummer dat u in beide oren van het lam hebt ingebracht.
Dood geboren lammeren of lammeren die slechts kort geleefd hebben en aldus geen
sanitelnummer gekregen hebben moet u meetellen in het aantal geboren lammeren (kolom
‘Aantal’) en ernaast noteert u het aantal dode lammeren in de kolom ‘Dood’. Bij de
afzonderlijke lammeren vermeldt u dan ipv het sanitelnummer de vermelding ‘gestorven’.
-

U kunt, vrijblijvend, een naam toekennen door de naam leesbaar (gebruik blokletters aub) in
te vullen in de betreffende ruimte.
In 2013 dienen de toegekende namen (namen toekennen is echter NIET verplicht) te
beginnen met de letter G.

-

Belangrijk is ook dat KHV vraagt dat u voor de registratie van stamboekdieren u de oranje
saniteloormerken of de elektronische saniteloormerken (ook te bestellen bij DGZ met de
aangepaste stamboekcode per bedrijf ) gebruikt en niet de blauwe beslagoormerken, daar
deze laatste problemen geven bij de registratie in de databank. Wij vragen hiervoor uw
begrip.

Ten laatste 14 dagen na de laatste geboorte en uiterlijk op 1 mei 2014 (het geboorteseizoen 2014
loopt tot en met 31 augustus 2014) dient u de volledig ingevulde geboorteverklaring over te maken
aan het KHV : Thorenburghlaan 20 - 9860 Scheldewindeke. Na registratie van de lammeren,
ontvangt U dan uw geboortekaarten.
Indien u nog vragen hebt, aarzel niet contact op te nemen met het secretariaat :
maandag en dinsdag van 8h30 tot 12h en van 13h tot 16h00 op tel. 09/362.12.87, ten allen tijde via
fax 09/362.13.05 of email: info@khv.be .
Met vriendelijke groeten,
Marc Lauwerysen
Voor KHV
P.S. Het gaat sneller en efficiënter door uw lammeren via internet te registreren. U kunt hiervoor nog
altijd inschrijven… neem contact op met het secretariaat (info@khv.be)!
Ofwel vul je het formulier KHV Template aanmelden online registratie op www.khv.be in en bezorg
je dit aan het secretariaat.
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