
Drachten, 03-10-2021 

 

 

 

Als bestuur van v.v. “Drachtster Vogelvrienden  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. 

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 jaar niet weer mee te maken, maar wellicht is het ook een 
blijvend iets.  

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 show 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 bezoekers, zullen wij (AVG-proof) de contactgegevens noteren.  

 

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 bestuursleden.  

Het bestuur van v.v. “Drachtster Vogelvrienden”. 


