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

CORONA EN DE NBVV
Het hoofdbestuur, het bondsbureau, maar ook de districtsvoorzitters krijgen regelmatig vragen met betrekking tot het al dan niet
mogen organiseren van tentoonstellingen. Hoe ? In welke vorm ? Kan het wel of helemaal niet ?
Er voor de NBvV nog steeds sprake van onzekerheid, dit geldt voor u maar ook voor ons als hoofdbestuur. Wij kunnen u op dit
moment geen helder en duidelijk antwoord geven omtrent het al dan niet door mogen gaan van tentoonstellingen. Hoe graag wij
u die duidelijkheid ook zouden willen geven. Daarnaast mocht het zo zijn dat wij wel die toestemming krijgen, door een verdergaande normalisatie van de situatie, dan nog kunnen wij als hoofdbestuur of als districtsvoorzitter u het antwoord niet geven
HOE een show georganiseerd dient te worden. Immers, zoals al eerder gezegd hangt alles samen met uw locatie en de mogelijkheden die ter plaatse gelden. Uiteraard zijn er diverse opties tot het organiseren van tentoonstellingen of eendaagse keuringen,
echter die kunt u alleen zelf bepalen.
In de eerdere nieuwsbrieven is door het hoofdbestuur al aangegeven dat de vraag, of evenementen die niet vergunning plichtig
zijn georganiseerd mogen worden, gesteld is aan het verantwoordelijke departement bij het Ministerie. Op 8 juni 2020 is op
onze vraag het antwoord gekomen. De brief is letterlijk opgenomen in deze nieuwsbrief. Uit deze brief kunt u afleiden dat door
dit departement de meldplicht gelijk gesteld wordt aan een vergunningplicht. Voor nadere informatie m.b.t. de eventueel voor u
geldende regels kunt u terecht bij de veiligheidsfunctionaris van de gemeente waar uw afdeling onder valt.
Afdelingen die besluiten hun tentoonstelling te cancelen worden verzocht hun evenement uit de TT agenda te halen op de site
van de NBvV en de reeds gecontracteerde keurmeesters van hun beslissing in kennis te stellen.
Uiteraard hoopt het hoofdbestuur dat het mogelijk is om wel shows te organiseren.
De steller namens het hoofdbestuur
Albert Zomer
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8 juni 2020
Uw vraag over tentoonstellingen

Geachte heer Zomer,
In uw bericht van 13 mei jongsteleden vraagt u toestemming om nietvergunningplichtige kleinschalige vogeltentoonstellingen te organiseren vanaf
1 september 2020. Ik begrijp dat vogelliefhebbers hun hobby weer graag willen
uitoefenen en dat het voor verenigingen belangrijk is om te weten of zij kunnen
starten met de organisatie van de tentoonstellingen.

Behandeld door
A. Rox
T 06-50164531
a.rox@minlnv.nl
Ons kenmerk
DGA-DAD / 20154607
Uw kenmerk
Bijlage(n)

Alle meld- en vergunningplichtige evenementen zijn in beginsel verboden tot
1 september. Omdat het niet te voorspellen is hoe de verspreiding van het virus
zich zal ontwikkelen, kan nu nog niet worden voorspeld of nietvergunningplichtige kleinschalige tentoonstellingen vanaf 1 september wel
doorgang kunnen vinden. U zult begrijpen dat de volksgezondheid voorop staat bij
dit soort beslissingen.
Zelfs als het landelijk verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen na
1 september wordt opgeheven, is het mogelijk dat vogeltentoonstellingen alsnog
niet kunnen plaatsvinden doordat er een lokale noodverordening van kracht is. De
verantwoordelijke overheidsinstanties, in dit geval de gemeenten en de
veiligheidsregio’s, zullen handhaven op basis van wet- en regelgeving en deze
noodverordening. Daarom adviseer ik de verenigingen contact op te nemen met
hun gemeente of veiligheidsregio.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

drs. L.E.M. Hendrix
Directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn
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