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“De NBvV, dat zijn we samen!”
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Aan:
• Besturen van de afdelingen
• Besturen van de speciaalclubs
• Districtsbesturen

Keuringen in 2021 i.v.m. Corona
Nu de corona op haar retour is en steeds meer personen zijn gevaccineerd gaan verenigingen weer aan de slag
met de tentoonstellingen. Wij hopen dan ook als hoofdbestuur dat deze door kunnen gaan. Het hoofdbestuur
maakt nogmaals duidelijk dat de beslissing om een show te houden bij de afdeling ligt. Afhankelijk van de situatie
bij een vereniging kan eventueel ook voor een alternatieve opzet gekozen worden. Hoe het ook zij, elk initiatief en
elke beslissing, hoe pijnlijk en vervelend ook, wordt gerespecteerd.
De eventuele risico’s van een show dienen, op het moment van de TT en onder de geldende richtlijnen van het
RIVM, te allen tijde goed bekeken te worden, om risico’s zoveel mogelijk te vermijden. Het mag duidelijk zijn dat de
door de RIVM opgelegde maatregelen strikt toegepast dienen te worden. Sommige zaken zijn eenvoudig te realiseren, anderen zullen wat hoofdbrekens kosten, hoe het ook zij de verantwoording ligt en blijft bij u als afdeling.
Een aantal aandachtpunten worden u hierbij op voorhand aangereikt
•

•
•

•

•

Indien u de show die gepland is cancelt vanwege Corona dient u de gecontracteerde keurmeesters hiervan in
kennis te stellen. Een keurmeester die gecontracteerd is en niet in kennis is gesteld dat de keuring niet door
gaat en op de dag zelf en terplaatse deze ontdekking doet, dient volgens het keurcontract betaald te worden
en reiskosten te ontvangen.
Als de show niet door gaat kunt u de komst van de keurmeester annuleren zonder dat hiertoe keurgeld verschuldigd is. U dient de TT uit de keuragenda te verwijderen.
In het geval de show of tafelkeuring wel door gaat dient u vooraf te controleren en te checken of de gecontracteerde keurmeester WEL wil keuren. Hoewel we allemaal in de gelegenheid zijn gesteld om ons te laten
vaccineren, is dat niet in alle gevallen gedaan. Medische gegevens zijn niet bij de NBvV bekend en kunnen dus
ook niet bevraagd worden. Keurmeesters kunnen besluiten niet te komen. U kunt dan nog tijdig een andere
keurmeester benaderen. Keurmeesters zijn namelijk, tijdens de corona periode, NIET verplicht om te keuren.
Mochten de autoriteiten in de gemeente waar u een evenement wilt houden eisen dat u vooraf een coronacheck doet of u verplicht dit te doen (b.v. middels QR code, vaccinatiebewijs of PCR test, die overigens op eigen kosten van de keurmeester dient plaats te vinden, dan dient u en de keurmeester zich daaraan te houden.
Stem af met de plaatselijke autoriteiten of dit noodzakelijk is (laten we hopen dat dit niet noodzakelijk is).
Keurmeesters die gedurende de corona periode niet wensen te keuren zullen hun agenda in het NBvV systeem
op bezet zetten en zullen zelf de vereniging waar zij gecontracteerd zijn benaderen dat zij NIET komen keuren.
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•

•

Gaat de show of tafelkeuring door en laat u de keurmeester komen dan dienen de nog eventuele geldende
RIVM maatregelen strikt toegepast te worden, ook tijdens de keuring. Indien de keurmeester terplaatse constateert dat dit niet op orde is en betrokkene zich onveilig voelt kan hij/zij de keuring terplaatse vanwege dat
feit annuleren. De vereniging is dan echter WEL de keurvergoeding en reiskosten verschuldigd.
Het is momenteel toegestaan om met meerdere personen in één auto te reizen. Wij zijn gewend dat keurmeesters zoveel mogelijk samen reizen om de kosten laag te houden. Het kan zijn dat de keurmeester die u
gecontracteerd hebt dit niet wenst. In het contact met de keurmeester als genoemd in een van de voorgaande
punten, kunt u hier navraag naar doen, dit kan namelijk financiële gevolgen hebben voor u als organisator.
Wensen keurmeesters niet samen te reizen, terwijl dit wel mag en kan, dan kunt de komst van de keurmeester
annuleren.

Tijdens de keuring
Aandachtspunten tijdens de keuring zijn:
• Denk aan de verzorging bij ontvangst/koffiedrinken en lunch?
• Plaats indien noodzakelijk kuchschermen tussen de keurmeesters of plaats tafels uit elkaar (1.5 m). Kies voor
een vaste voordrager of beperkt aantal aanwezigen.
• Zorg voor eventueel mondkapjes en desinfecteermiddel, indien nog van toepassing (veiligheid voor alles).
• Zorg voor voldoende ventilatie middels verse buitenlucht (geen airco). Dit betreft een nieuwe regel van het
RIVM.Gebruik geen handdoeken in toiletgroepen, maar gebruik papieren doekjes en ontsmet na elk bezoek
het toilet.
• Registreer wie in de zaal aanwezig zijn.
Wanneer mag de keurmeester niet keuren volgens de huidige richtlijnen (zie ook regelgeving RIVM)?
Bij corona gerelateerde klachten. Houdt er rekening mee dat als dit bij een van uw medewerkers aan de orde is, dit
ook geldt voor de organisatie. Beperk het aantal aanwezigen tijdens de keuring.
De KMV zal op korte termijn (of heeft dit inmiddels gedaan) een nieuwe nieuwsbrief naar haar keurmeesters
sturen met aandachtspunten vanuit het oogpunt van de keurmeester. Uiteraard kunnen overheidsmaatregelen
opnieuw roet in het eten gooien. Gebruik uw gezond verstand. U begrijpt dat de maatregelen in de toekomst vervallen of anders kunnen zijn. Laten we hopen dat we het ergste achter de rug hebben. Voor wat betreft eventuele
extra maatregelen die geldig zijn in uw regio dient u contact op te nemen met de veiligheidsfunctionaris van de
gemeente waar uw vereniging onder valt. Voor verdere maatregelen i.v.m. corona verwijzen wij u naar de site
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
LEES deze nieuwsbrief aandachtig. Het hoofdbestuur vraagt, mede namens de KMV, medewerking van u als afdeling, bestuur of als keurmeester. De verantwoording ligt bij ons allemaal.
Het hoofdbestuur

Heeft u vragen over het coronavirus? U kunt (tussen 08:00 en 20:00
uur) terecht bij bovenstaand publieksinformatienummer.
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