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Beste leden, 
 
Als SKNN ontkomen wij ook niet aan de handhaving van de
coronamaatregelen, zoals deze nu zijn voorgeschreven door het
RIVM en momenteel gelden. 
 
Normaliter is er voor een kleine show, zoals de onze, geen controle
noodzakelijk wanneer deze in de buitenlucht of in een locatie
zonder horecafaciliteiten wordt georganiseerd. 
Voor ons geldt deze uitzonderingsbepaling dus niet. 
 
Inmiddels hebben wij een aansprakelijkheidsverklaring getekend met de verhuurder van het
pand van v.v. "Drachtster Vogelvrienden", waarin de SKNN verklaart aansprakelijk te zijn voor
het niet naleven van de geldende coronamaatregelen. Een eventuele waarschuwing/boete bij
constatering van een overtreding komt dus op ons conto. 
 
Wij gaan er, als  bestuur, van uit dat bij de naleving/handhaving nagenoeg ieder lid (deelnemer)
gevaccineerd is en dit kan aantonen met de corona-app of een kopie van de beide
vaccinatiebewijzen. 
 
Degenen die, om wat voor reden, niet gevaccineerd zijn, kunnen voor toegang tot onze
evenementen ook een negatieve testuitslag (niet ouder dan 24 uur) overleggen. 
 
Kunt (of wilt) u aan bovenstaande eisen niet voldoen, dan zijn er natuurlijk nog wel andere
mogelijkheden om uw vogels te laten keuren. U kunt hierbij b.v. denken aan het meegeven van
uw vogels aan iemand anders, of dat u de vogels tot aan de voordeur brengt. U mag de locatie
dan niet in, hoe jammer wij dat ook vinden. 
 
Hopelijk hoeven we al deze "ellende" volgend jaat niet weer mee te maken, maar wellicht is het
ook een blijvend iets. 
 
Bij de vogelmarkt in Hardenberg, andere TT's en het NK-2022 zult u ook met deze maatregelen
te maken krijgen. 
 
Wij gaan er eigenlijk van uit dat bovenstaande scenario's niet voor gaan komen, maar willen als
bestuur wel vooraf duidelijkheid verschaffen. 
 
Niet dat wij bang zijn voor een boete of waarschuwing, want dat zijn maar "stoffelijke zaken". 
 
Het gaat ons meer om het ethische aspect. Natuurlijk is een besmetting nooit 100% te
voorkomen, maar als we niets doen, lopen we meer risico's. Voorkomen is beter dan genezen
en aan "gepraat achteraf" hebben we helemaal niets. 
 
Wij hopen iedereen (gezond en wel) op onze shows te mogen begroeten.
 
Denkt u dan nog wel even aan het meenemen van:

Corona-app of vaccinatiebewijs;
Evt. geldige negatieve test;
Identiteitsbewijs.

 
Aan de hand van de deelnemerslijsten kunnen wij wel zien wie er wel of niet is/komt. Van
gasten of andere "meekomers", zullen wij (AVG-proof) de contactgegevens noteren. 
 
NB: Nu zult u zich mogelijk afvragen waarom op de themadag van 25-09-2021 deze
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maatregelen niet zijn genomen..............het antwoord hierop is kort, maar krachtig. De exacte
regels hierover waren toen nog niet duidelijk en eensluidend. Deze waren zelfs per gemeente
en evenement verschillend. Nu deze wel duidelijk zijn kiezen wij voor de meest "veilige route". 
 
Wij hopen op uw begrip en medewerking voor deze (hopelijk tijdelijke) maatregelen. E.e.a. staat
inmiddels ook op onze Facebookpagina en bij de nieuwsberichten op onze site. 
 
Heeft u vragen over bovenstaande, neem dan s.v.p. contact op met één van de bestuurleden. 
 
Het bestuur van de SKNN, 
n.d. 
Riekus de Haan 
 
 
 
 
 

Recitficatie
Tijdens de bijeenkomst, afgelopen zaterdag,  hebben wij de, bij ons bekende, zieke en/of
herstellende leden benoemd. Alhoewel wij hem hij wel in een eerdere nieuwsbrief (september)
hebben benoemd, zijn wij vergeten Koos Schipper die dag te vermelden. Onze excuses
hiervoor.

Inschrijving JVD-2021
De inschrijvingen voor de JVD lopen inmiddels al binnen. 
 
Denkt u aan het tijdig indienen van uw formulier? 
 
Sluiting inschrijving: 10-10-2021 om 20.00 uur !

Secretariaat: 
Erik Hulsman 
Noordmaad 4, 8431TZ Oosterwolde 
Tel. 06-15137718 
bestuur@speciaalclubkleurkanarie.nl 
 
Bankrekening SKNN: 
NL55RBRB 0706 5541 24 t.n.v.
Speciaalclub Kleurkanarie NO
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Krijgt u deze
nieuwsbrief niet
automatisch, maar
wilt u deze wel
ontvangen, klik dan
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede

ontvangst voegt u bestuur@speciaalclubkleurkanarie.nl toe aan uw adresboek.
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