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BELANGRIJK BERICHT TENTOONSTELLING 2020

Nieuwsbrief tentoonstelling 2020
Beste Leden,
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen hebben we onlangs ook vergaderd over de komende
tentoonstelling. Het bestuur heeft besloten dat de tentoonstelling niet kan worden georganiseerd op de
manier zoals we al jaren gewend zijn. De tentoonstelling is normaal gesproken het hoogtepunt van het
jaar, dus willen we wel een tentoonstelling organiseren. Het bestuur heeft de mogelijkheden besproken en
we zijn tot het volgende gekomen:







Het inbrengen van de vogels gebeurt op afgesproken tijden, liefst door 1 persoon
De keurdag zal zo veel als mogelijk normaal plaats vinden, met inachtneming van de regels van het
RIVM.
De tentoonstelling zal vrijdagavond en zaterdag overdag geopend zijn. Enkel voor de inschrijvers
van de tentoonstelling, dus geen partners, kinderen, kennissen of andere geïnteresseerden.
Er is geen officiële opening en sluiting. Uiteraard zullen er wel prijzen beschikbaar zijn. Deze zult u
ontvangen tijdens het uitkooien van de vogels.
Het uitkooien zal ook op vooraf afgesproken tijden zijn. Doordat dit meer tijd in beslag neemt, zal
het uitkooien zo rond 14.30 uur beginnen.
Er zal geen verloting zijn

Wij zijn ons er van bewust dat dit veel invloed heeft op de gezelligheid van de tentoonstelling, maar we
willen op deze manier de leden toch de mogelijkheid geven om onderling de vogels te showen en te laten
beoordelen door keurmeesters.
Het bestuur is van mening dat er minimaal 125 vogels ingeschreven moeten worden. Met minder vogels
heeft het organiseren van een tentoonstelling, zowel financieel als sportief, geen nut.
Graag horen wij van u of u bereid bent om op deze wijze mee te doen aan de tentoonstelling, door middel
van een voorinschrijving. Laat uiterlijk 20 september weten aan de secretaris, Richard Stormezand, of u dit
jaar mee zou willen spelen én met hoeveel vogels. U kunt dit doorgeven via email:
v.v.ons.genoegen@live.nl, of tel: 06-10371218.
Het is van het grootste belang dat u tijdig aangeeft dat u mee wilt spelen met de tentoonstelling van dit
jaar! Zijn er op 20 september te weinig inschrijvingen bekend, dan gaat de tentoonstelling helaas niet door.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
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