Voorlichtingsbulletin
“De NBvV, dat zijn we samen!”
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Postbus 74
4600 AB Bergen op Zoom
tel. 0164 - 23 50 07
e-mail: info@nbvv.nl
internet: www.nbvv.nl

Aan:
•
•
•
•
•

11 MEI 2020

Besturen van de afdelingen
Besturen van de speciaalclubs
Keurmeesters
Bondsraadsleden en Hoofdbestuur
Ereleden en Leden van Verdienste

CORONA EN DE NBVV
Vogelvrienden,
Het hoofdbestuur hoopt dat het u allen, naar omstandigheden, goed gaat. Wij beseffen terdege dat ook de leden van de NBvV in
deze tijd te lijden hebben onder de diverse maatregelen die ons door de overheid zijn opgelegd.
Deze maatregelen vallen echter in het niet bij het verdriet van nabestaanden van slachtoffers van het corona virus. Ook leden en
directe naasten van onze leden zijn getroffen. Het hoofdbestuur en de leden van de NBvV leven met hen mee, die het moeilijk
hebben door persoonlijk verdriet of door beperkingen die opgelegd zijn. De Corona crisis raakt een ieder in Nederland, dus ook
ons als NBvV. Gelukkig worden wel enkele maatregelen versoepeld, maar zoals de overheid zegt: “Daar waar het kan”.
Graag zouden wij als hoofdbestuur tegen u willen zeggen: “Alles is voorbij. Ga u gang maar weer. De shows gaan door. We pakken de draad weer op”. U begrijpt dat wij u deze mededeling niet kunnen doen. Het hoofdbestuur, individueel of via het bondsbureau, krijgt echter vragen over bovengenoemde onderwerpen. Sommige onderwerpen staan echter duidelijk vermeld in de
nieuwsbrief van 29 april.
In deze nieuwsbrief, waarin wij als hoofdbestuur na overleg met diverse geledingen binnen de NBvV, uitleg hebben gegeven over
een aantal zaken die mensen binnen de NBvV bezighouden, probeerden wij zo duidelijk mogelijk te zijn. Sommige zaken waren
misschien niet duidelijk genoeg of hadden misschien gemotiveerd dienen te worden. Er waren wat vragen of een keurmeester
binnen 3 maanden voor een show, welke niet door gaat, wel of geen vergoeding moet krijgen? Het antwoord hierop staat letterlijk
in de eerder uitgebrachte nieuwsbrief. Uiteraard was deze mededeling bedoeld om kostenbesparing, bij niet doorgaan van de
tentoonstelling niet het argument te laten zijn, om TT’s nu al te cancelen. Deze beslissing blijft onverminderd van toepassing.
Bij het cancelen van TT’s ook al is dit binnen de 3 maanden voor een TT is geen betaling van keurvergoeding nodig aan keurmeesters.
De NBvV blijft uiteraard de richtlijnen die gegeven worden vanuit de overheid volgen. Ook al lijkt het dat sommige zaken weer
beperkt mogen, de verantwoording van het hoofdbestuur is echter meer dan alleen het volgen van de regels van de overheid,
aangezien verantwoording voor u als lid ook tot de bestuurlijke verantwoordelijkheden behoort. Een groot gedeelte, en daar is
tussen 29 april en nu niet zoveel in gewijzigd, van onze leden valt onder de zo genoemde “kwetsbare groep” en dat o.a. door leeftijd. Helaas zijn we niet jonger geworden, maar wel wat ouder.
Voor wat betreft de kweek en het houden van vogels zijn geen vragen binnengekomen bij het hoofdbestuur. De ringenproductie
ligt op schema en voor de productie van ringen voor het kweekjaar 2021 zijn de reguliere activiteiten in gang gezet. Daarover
maakt het hoofdbestuur zich geen zorgen, tenzij er een virus in de ringenmachine sluipt.
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BIJEENKOMSTEN EN VERGADERINGEN
De beslissing dat alle NBvV bijeenkomsten en vergaderingen, op welk vlak dan ook, gecanceld zijn, blijft gehandhaafd. E.e.a. is
direct na het bekend worden van de wijze van overbrenging van corona door het HB maatregelen op de site kenbaar gemaakt.
De richtlijnen zijn door de overheid vastgelegd en uiteraard zal de NBvV die richtlijnen volgen. Echter daar waar versoepeling
mogelijk is, zullen wij deze volgen. Duidelijkheid is voor velen van ons een belangrijk item en in veel gevallen kunnen ook wij, als
hoofdbestuur, geen duidelijkheid geven en kunnen wij risico’s in specifieke gevallen ook niet beoordelen. Vragen die nu gesteld
worden over het al dan niet doorgaan van tentoonstellingen zijn nu, begin mei, ook niet te beantwoorden.
Het nieuwe coronavirus verspreidt zich van mens op mens. Als er minder plaatsen zijn waar veel mensen bij elkaar komen, dan
kan de ziekte zich minder snel verspreiden. Om die reden adviseerde het RIVM eerder al om grote evenementen af te gelasten.
Door het sluiten van andere gelegenheden zoals cafés, restaurants en sportscholen, wordt de kans op overdracht van het nieuwe
coronavirus verder verkleind. Vragen of tentoonstellingen wel of niet onder het begrip groot evenement vallen kunnen ook nu
niet beantwoord worden. Voor het hoofdbestuur, maar nog meer voor u als lid van een afdeling, is uw show altijd een groots
evenement.
Duidelijk is dat als een tentoonstelling een vergunning behoeft, meestal het geval bij district tentoonstellingen en de Nederlandse Kampioenschappen, dan zou dat nu (vroeg mei) mogelijk, met de uitspraken van de overheid in het hoofd een probleem gaan
worden. Voor genoemde tentoonstelling dient meestal toestemming aangevraagd te worden in de gemeente waar deze georganiseerd wordt. Hier is dus sprake van het verlenen van toestemming, en dus vergunning tot het houden van een tentoonstelling.
Tentoonstellingen met een landelijk of zelfs internationaal bereik, zoals een aantal speciaalclubs (PSC, NZC, NKC, OVO, etc.)
die jaarlijks organiseren, dienen ook goed navraag te doen over de mogelijkheden.
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CONCLUSIE
Vergaderingen en bijeenkomsten zouden weer mogen vanaf 1 juni, waarbij het maximum van 30 personen aangegeven wordt.
Vanaf 1 juli 2020 is het aantal verhoogd naar 100 personen. Hieronder vallen ook de musea (dus ook de tentoonstelling) en na 1
september alle overige evenementen, m.u.v. de vergunningplichtige evenementen. Zoals door de overheid al aangegeven is, ALS
HET KAN en echter alles nog steeds met de 1.5 meter afstand maatregel. Dit betreft dus ook de vergaderingen en bijeenkomsten van afdelingen.
Zover het hoofdbestuur kan beoordelen is nergens sprake van het aanvragen van een vergunning tot het houden van een onderlinge tentoonstelling. Er wordt weliswaar melding gedaan van het houden van een tentoonstelling, echter e.e.a. heeft een
registratiedoel en geen vergunningsverleningsdoel. De toestemming die u van uw districtsvoorzitter krijgt heeft geen wettelijke
juridische rechtsgeldigheid, maar meer het intern reguleren van de shows. Vooralsnog gaan wij, als hoofdbestuur, er vanuit dat
tentoonstellingen doorgang kunnen vinden, mits de maatregelen worden versoepelt en tenzij het virus, en daardoor eventuele
nieuwe maatregelen, weer de kop opsteekt. Het hoofdbestuur heeft het ministerie gevraagd hier duidelijkheid over te verschaffen. Het heeft dan ook geen zin om hoofdbestuurders, dan wel het bondsbureau te benaderen om uitsluitsel hierover te geven.
Zodra het antwoord op onze vraag ontvangen is, zullen wij u direct op de hoogte stellen.
Concreet m.b.t. :

ALGEMENE VERGADERING
Indien de maatregelen van de overheid, die per 1 september gelden, gehandhaafd blijven is het hoofdbestuur voornemens om in
de maand september een AV te houden, zodat de statutaire verplichtingen ook dit jaar nagekomen worden.
In deze AV wordt de samenstelling beperkt tot 1 persoon per district (d.w.z. geen complete districtsbesturen), het HB en de
BR en 1 vertegenwoordiger van door de NBvV erkende commissies (tuchtcommissie, geschillencommissie, dierwelzijn, etc.),
alsmede 1 persoon als vertegenwoordiger van de kascontrole commissie.
In deze AV zullen de voorliggende voorstellen worden behandeld en hierop worden besloten. Ook zullen de verkiezingen, zoals
vermeld, ter agenda staan. Afdelingen worden dan ook verzocht notitie te nemen van de voorstellen en de (her) verkiezing en
hierop, op voor hen geldende democratische wijze, stem uit te brengen aan de districtsvoorzitter van uw district. Districtsvoorzitters zullen de stemmen (laten) verzamelen en tellen van de in hun district aanwezige afdelingen.

BIJEENKOMSTEN VAN VERENIGINGEN
Uiteraard bent u vrij als vereniging een bijeenkomst te organiseren, indien u dit doet met inachtneming van de maatregelen
opgelegd door de overheid. Doe dit met beleid en met verstand, de gezondheid is voor niemand te koop. Leden beslissen zelf of
zij wel of niet aanwezig willen zijn bij deze bijeenkomsten.

TENTOONSTELLINGEN
Op dit moment is afgelasting van onderlinge TT’s niet noodzakelijk, tenzij u zelf hiertoe besluit vanwege voor u moverende redenen.
Zo is het organiseren van een tentoonstelling afhankelijk van de locatie die u hiertoe gebruikt en de mogelijkheden die de eigenaar van de locatie u gaat bieden en mogelijk maakt. Volg daarbij de regels van de overheid.
U kunt bijvoorbeeld een meerdaagse show opknippen in drie eendaagse keuringen. Op elke dag laat u een deel van de vogels
komen en keuren. Een voorbeeld is 1 dag de kleurkanaries, de andere de postuur en vervolgens een andere dag de kromsnavels,
alles in uw organieke TT data. In feite organiseert u dus drie eendaagse keuringen achter elkaar. Het liefs zien wij als echte
vogelliefhebbers alle vogels tegelijk op de stelling en maken wij er een feest van verbroedering, van sociaal contact en van het
opscheppen over onze mooie vogels van. Onder de huidige omstandigheden moeten we naar alternatieven zoeken. Niet wat
onmogelijk is, maar wat nog wel mogelijk is voor onze prachtige hobby. Het is maar een idee. Hoe u dan om moet gaan met verzekeringspapieren, keurmeesters, aanvragen van prijzen kunt u lezen in de nieuwsbrief van 29 april.
Hebt u andere ideeën deel ze met het hoofdbestuur. Er zijn diverse scenario’s te bedenken. Het is ondoenlijk om standaard
oplossingen te bedenken, want zoals eerder gezegd heeft het ook te maken met de locatie die u voor uw TT gebruikt.
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BESLISSINGEN
Het hoofdbestuur heeft in een eerdere brief al besloten dat:
•
•
•
•

Dat de voorstellen tot wijziging van statuten (wettelijke noodzaak) en dientengevolge de aanpassing van het HH reglement
middels stemming door de districtsvoorzitters plaats gaat vinden tijdens de AV. Hierbij vertegenwoordigt de districtsvoorzitter de leden in zijn district;
Dat op- en aanmerkingen vanuit de districten verzameld kunnen worden en per mail ingebracht kunnen worden;
Vragen over financiële zaken schriftelijk ingediend kunnen worden;
Op voorhand de najaarsvergaderingen voor de districten te cancelen, tenzij in het district mogelijkheden voorhanden zijn en
de overheid e.e.a. toelaat, met inachtneming van de maatregelen opgelegd door de overheid. De districtsvoorzitters dienen
de datum van een eventuele wel doorgang vindende districtsvergadering te melden aan het bondsbureau.

Er bereiken ons ook vragen m.b.t. het toch eventueel door laten gaan van keurmeester bijeenkomsten, technische dagen, bijzittingen, etc. met inachtneming van de geldende maatregelen opgelegd door de overheid.
Voor de duidelijkheid geeft het hoofdbestuur nogmaals aan dat de beslissingen hierop genomen onverminderd van kracht blijven.
Een uitnodiging, die uitgaat van de NBvV, om bij elkaar komen legt morele druk op personen die onder de risicogroep vallen om
eventueel, mogelijk vanwege angst iets te missen, achter te blijven in informatie of het niet meer toegewezen krijgen van keuringen, toch naar een bijeenkomst te gaan. Dit terwijl men eigenlijk niet zou willen. Het is vanuit dat oogpunt verstandiger geen
verplichtingen op te leggen, doch het besluit voor allen te nemen.

TOT SLOT
Daar waar nodig en wenselijk zullen wij u informeren en beslissingen bijstellen indien de situatie daarom vraagt. Wij vragen uw
begrip voor sommige zaken, die nu even anders gaan dan normaal gebruikelijk. Blijf gezond, let op uzelf en uw naasten…….
De NBvV zijn wij samen …… en nu meer dan ooit!!!
Heeft u verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid: blijf thuis. Ziek uit. Voor meer informatie over de leefregels thuis: kijk op de website van het RIVM.
Namens hoofdbestuur opsteller in deze,
Albert Zomer
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