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District Zuid-Holland juli 2020, Betreft;
Brief aan alle afdelingen in het District Zuid-Holland.
Beste bestuurders / leden afdelingen Zuid-Holland, Nu voor de meeste onder u de vakantie periode
voor de deur staat en we daarna, ons voorbereiden voor het tentoonstelling seizoen, hebben ook wij
als Stichtingsbestuur in vergadering bijeen ons afgevraagd of en hoe we invulling zouden moeten
geven aan een district tentoonstelling met Corona maatregelen.
Hiervoor moeten we ons afvragen met welke verwachting u als liefhebber hieraan zou willen gaan
deelnemen. Voor ons zou het een feestje moeten zijn, het jaarlijkse hoogtepunt binnen ons district
Zuid-Holland. Maar we moeten ook realistisch en een beetje zakelijk zijn, immers we werken met een
geldelijke bijdrage van u als afdeling ontvangen en daar moeten we verantwoord mee omgaan.
Als Stichting zullen we uw opdracht om jaarlijks een DTT dan ook goed moeten uitvoeren.
Wij worden dit jaar echter geconfronteerd met het Corona virus, dat in de hele wereld alles op z’n kop
zet. Mogelijk de belangrijkste maatregel, die de regering heeft genomen is een gepaste afstand van 1,5
m in acht te nemen.
Daarnaast zo realiseren we ons, dat de meeste vogelliefhebbers, tot de groep ‘ouderen’ behoort die zo
is gebleken het meest kwetsbaar is, dus het grootste risico loopt om bij besmetting ernstig ziek te
kunnen worden. Wij nemen dus als bestuur een groot risico op ons en dan zou ons ‘feestje’ wel een
heel andere wending nemen en zouden we achteraf zeggen, ‘hadden we het maar nooit gedaan’.
We realiseren ons ook dat afdelingen vergelijkbare zorgen op het gebied van een TT organisatie
kennen, echter zal voor elke afdeling een aangepaste vorm moeten worden gekozen en verwijzen u
naar de door de N.B.v.V gegeven voorlichting bulletins en mogelijke downloads welke tot uw
beschikking staan. En als laatste denken wij dat er een aantal inzenders uit zichzelf het risico niet zullen
willen nemen, dus verwachten wij hierdoor minder inzenders.
Door deze op ons afkomende serieuze beperkingen hebben wij als Stichtingsbestuur unaniem besloten
om de DTT in Zuid-Holland, met deze Corona beperkende omstandigheden, niet door te laten gaan en u
van ons besluit vroegtijdig te informeren.
Wij zien nog één klein lichtpuntje aan de horizon, maar dan moeten we volledig verlost zijn van alle
Corona maatregelen en weer een ouderwetse/normale DTT kunnen organiseren. Dat kan alleen als er
géén beperkingen meer van toepassing zijn.
We hebben ons (nu twee keer getoetste) draaiboek klaar, iedereen weet wat zij/hij moet doen en ook
de VV ‘De Diamantvink’ in Roelofarendsveen heeft door zijn ruime ervaring uit het verleden op
gebouwd, kennen als gastheer geen organisatorische zorgen. Laten we afspreken dat we er in de
najaarsvergadering in Ridderkerk op terug zullen komen.

Nu al vast enkele ‘huishoudelijke afspraken’ die we op de najaar vergadering zullen moeten toepassen.
Elke afdeling zal in Ridderkerk, met één persoon aanwezig mogen zijn, die WEL mandaat van de afdeling
moet hebben gekregen omdat er (vooraf schriftelijk en digitaal) stemming zal zijn over; personen,
(hoofdbestuur/districtsbestuur en Stichting) N.B.v.V Statuten/HH reglement, N.B.v.V – Afdelingsvoorstellen – Kascontrole District 2019 en begroting 2021 en de kascontrole Stichting.
U ontvangt deze informatie uitgebreider in ons infoblad wat u mogelijk al half augustus zal ontvangen
omdat de digitale stemming van veel N.B.v.V zaken al vóór 1 september binnen moet zijn bij de district
secretaris.
Dan nog een paar voornemens en data; Besloten is dat de rayon vergaderingen, Corona-aangepast,
weer worden gehouden, de Surveillanten krijgen hun certificaat op vrijdag 4 september in Ridderkerk,
het district bestuur is weer met vergaderen (op afstand) begonnen.
De
najaarsvergadering hopen wij met beperking zoals hierboven beschreven op vrijdag 2 oktober te
kunnen houden.
Op 10-10-2020 wordt in Spijkenisse, onder leiding van P. Hagenaars een jeugd district dag gehouden.
We houden week 51 van 16 t/m 19 december gereserveerd. De keurmeesters krijgen (na u ook ) een
schrijven over ons genomen besluit.
U vriendelijk dank zeggend namens het district-/Stichtingsbestuur, verzoeken wij u dit schrijven te
delen met uw leden. Wij hopen van uw afdeling een afgevaardigde te mogen begroeten op de
vergadering in Ridderkerk.

Met vriendelijke groet, namens bestuur District/Stichting,
Uw voorzitter Kees Diepstraten.

