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Beste leden, 
 
 
Het jaar 2020 is amper begonnen of we komen met z’n allen in een wereldwijde crisis 
terecht.  
 
Ik durf tegenwoordig haast niet meer het woord Corona in mijn mond te nemen. Het 
lijkt alsof de wereld alleen daar om draait. En dat is natuurlijk ook zo. We zijn zeer 
beperkt in onze normale bezigheden, en komen we als vogelliefhebbers (voorlopig) 
niet meer bij elkaar om over onze geliefde hobby te praten, en dat blijft zo tot er een 
vaccin beschikbaar is, zeggen onze landelijke beleidsmakers. 
 
We worden over de laatste stand en besluiten op de hoogte gebracht middels 
nieuwsbrieven van de NBvV, door onze secretaris Erik naar u doorgestuurd. 
We krijgen inmiddels wat meer lucht. De intelligente lockdown wordt geleidelijk 
omgezet in versoepelingen. 
 
En ja we mogen weer, met maximaal 30 personen en waarschijnlijk vanaf juli tot 100 
personen in dezelfde ruimte samen zijn. De vraag is hoe organiseer je dat. Wij als 
SKNN houden onze bijeenkomsten in het clubgebouw te Drachten. Hoe verdeel je de 
mensen, die geen gezamenlijke huishouding voeren op 1,5 meter van elkaar. En hoe 
geef je de looproute aan in de zaal, etc etc. 
 
Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur besloten om onze Jonge Vogeldag 2020 
niet door te laten gaan.  
 
Doordat veel van onze leden tot een risicogroep behoren een weloverwogen besluit. 
Wij hebben de beheerders en keurmeesters hiervan op de hoogte gebracht.  
 
We weten op dit moment niet hoe het tentoonstellingsseizoen zal gaan verlopen, en 
of de Leeuwarder vogelvrienden hun show, waar wij dit jaar te gast zijn met onze 
SKNN show door zal laten gaan. Wij wachten de ontwikkelingen hierover af en zullen 
u t.z.t. informeren.  
 
Op dit moment zijn er in onze club, voor zover wij weten, zijn 2 leden ziek of 
herstellende. Poul Koster heeft gezondheid problemen gehad, en ons bestuurslid Jan 
van der Wal maakt onzekere tijden door. Jan wacht op behandelingen en wij wensen 
hem sterkte. 
 
In 2022 bestaat de club 10 jaar. Het bestuur is voornemens om in 2022 in Drachten 
een 2-daagse jubileumshow te organiseren.  
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De datums do. 1-12,  vr. 2-12 en za. 3-12 hebben wij hiervoor vastgelegd. 
 
Webmaster Erik heeft onze website in een nieuw jasje gegoten, en deze ziet er weer 
super uit. De SKNN website is met inmiddels bijna 24000 bezoekers veel bezocht. 
 
Houdt u ook onze website in de gaten waar wij artikelen plaatsen. 
 
Beste mensen…………. het bestuur hoopt u spoedig, waar dat ook mag wezen in 
alle gezondheid weer te zien.   
 
M.v.g.  
 
Het bestuur SKNN 
 
 
 
 


