
SEPTEMBER 2021 

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Postbus 74
4600 AB  Bergen op Zoom
tel.  0164 - 23 50 07
e-mail: info@nbvv.nl
internet: www.nbvv.nl

Aan:
• Besturen van de afdelingen
• Besturen van de speciaalclubs
• Districten
• Keurmeesters
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“De NBvV, dat zijn we samen!”

VoorlichtingsbulletinVoorlichtingsbulletin

Corona en tentoonstellingen 2021
Na de persconferentie is het voor verenigingen niet 
echt duidelijk geworden of zij wel of niet een ten-
toonstelling onder voorwaarden kunnen houden. De 
overheid heeft namelijk aangegeven dat er genoeg 
mensen gevaccineerd zijn om de coronamaatregelen 
te versoepelen en de 1,5 meter afstand houden is per 
25 september dus niet meer verplicht. We kunnen dus 
weer over vogels praten als wij bij een kooitje staan, 
maar …….., vervolgens wordt aangegeven dat bij een 
bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de 
horeca, evenementen, poppodia, theaters en biosco-
pen, je een coronatoegangsbewijs nodig hebt. In ons 
geval kan een tentoonstelling alleen onder het begrip 
evenement vallen. 

De vraag of een tentoonstelling, waarbij doorloop 
plaatsvindt, een evenement is of als zodanig be-
schouwd wordt, kan de NBvV niet beantwoorden. Dit 
moeten de plaatselijke autoriteiten doen. Elke veilig-
heidsregio (we hebben er 25 in Nederland) heeft zijn 
eigen regels en uitleg op het begrip evenement. Daar-

In dit voorlichtingsbulletin vindt u:
• Actuele informatie over Corona en tentoonstellingen 2021
• Aanvullende informatie over de keurcontracten
• Contacten met bondsbureau of hoofdbestuurders

Als bijlage treft u de advertentie voor VOGEL2022 - te gebruiken 
in uw clubblad of catalogus (voor grotere grafische bestanden 
kunt u even contact opnemen met het bondsbureau.

naast heeft elke veiligheidsregio de bevoegdheid ook 
nog extra eisen en regels te stellen afhankelijk van het 
gebied en de mate van corona besmettingen. 

Het meest verstandige is dat de organisatie, van een TT, 
vroegtijdig contact opneemt met de veiligheidsfuncti-
onaris van de gemeente waar de TT georganiseerd gaat 
worden en nagaat of de gemeente uw TT al dan niet als 
evenement beschouwd. In sommige gemeenten gold al 
een eenvoudige meldplicht voor een TT en in weer een 
andere gemeente een vergunningsplicht. 

Het mag duidelijk zijn dat ook het hoofdbestuur, maar 
ook het bondsbureau, geen antwoord weet op deze 
onduidelijkheden. Opnieuw dus enorm veel vraagte-
kens, net zoals bij de start van deze corona pandemie. 
Verschillen in beleid binnen Nederland maken alles 
nog onduidelijker. Als voorbeeld geven wij de afgelas-
ting van vogelmarkten in sommige regio’s, daar waar 
in andere regio’s de vogelmarkten door konden gaan. 
Verschillende veiligheidsregio’s, verschillende regels en 
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Keurcontracten

Het is nog niet helemaal doorgedrongen tot alle gele-
deren van de NBvV (zie ook voorlichtingsbulletin juni 
2021). Het sturen van een keurcontract naar keurmees-
ters is niet meer nodig (het mag uiteraard wel). Als u 
een keurmeester wilt contracteren kijkt u eerst of de 
keurmeester beschikbaar is. Vervolgens belt u de keur-
meester. Als hij of zij beschikbaar is stuurt u hem/haar 
een digitaal keurcontract, deze is al automatisch gevuld 
vanuit de database NBvV. Hiervoor dient u dan al wel 
de TT in de TT agenda gezet te hebben, via de digitale 
omgeving van uw afdelingssecretariaat.  Dit vullen kan 
inmiddels voor de komende 4 jaren. Het keurbriefje 
wordt automatisch gevuld vanuit dit systeem. 

Belangrijk is dat zowel de afdeling de TT in de TT 
agenda heeft gezet en de keurmeester in zijn/haar 
keuragenda de aangenomen keuring op de juiste 
datum heeft gezet.  Via uw digitale afdelingsomgeving 

dus frustratie bij menigeen. Het is echter niet de NBvV 
of haar hoofdbestuur die de regels omtrent corona be-
dacht hebben. In de ogen van het hoofdbestuur is het 
niet opportuun om boos te zijn op onze bestuurders.  
 
Op vrijdag 17 september heeft het hoofdbestuur 
vanwege deze onduidelijkheden telefonisch contact 
opgenomen met het landelijk informatieloket RIVM 
Corona maatregelen. Hierbij werd aangegeven dat 
voor tentoonstellingen inderdaad ook het verplichte 
coronatoegangsbewijs geldt, omdat een tentoonstel-
ling onder een evenement valt. Binnenkort zou er een 
nadere uitleg komen op de Rijksoverheid site. 

Coronatoegangsbewijs
Je krijgt een coronatoegangsbewijs als:
• je 2 prikken hebt gehad, 
• je corona hebt gehad en weer beter bent,
• je een negatieve test hebt van maximaal 24 uur 

oud.
Het coronatoegangsbewijs zet je zelf op je mobiele 
telefoon. Dat kan met de Coronacheck-app.

Toegangsbewijs verplicht
• Ouder dan 13 jaar?   
Dan moet je soms een coronatoegangsbewijs laten 
zien.
• Ouder dan 14 jaar?   
Dan moet je ook je identiteitskaart laten zien.

Let op: Het RIVM geeft dus niet de toestemming of u 
wel of niet een TT mag houden, dat doen de plaatse-

lijke autoriteiten. Het RIVM stelt alleen de eis dat een 
toegangsbewijs verplicht is als u toestemming hebt 
gekregen. 

Controle toegangsbewijs
Om het verenigingen mogelijk te maken de toegangs-
bewijzen te scannen die de bezoekers tonen op een 
GSM is er een app door de overheid ontwikkeld, deze is 
te downloaden als app op een GSM. Zie hiervoor in de 
app store de app: Scanner voor Corona.  

Deze app om toegangsbewijzen te scannen is gratis. 
Met deze app wordt niets vastgelegd (ook geen medi-
sche gegevens). Wel moet gecontroleerd worden aan 
de hand van een persoonlijk ID bewijs of deze overeen-
komt met de toner van het toegangsbewijs. Hiertoe 
is een letter van de voornaam en de geboortedatum 
zichtbaar.  

Het hoofdbestuur kan u voor verdere informatie alleen 
verwijzen naar de site van het RIVM en bij vragen u te 
adviseren contact op te nemen met de veiligheidsfunc-
tionaris in uw gemeente. Over de periode na 1 novem-
ber valt nog niets te zeggen.

Basisregels voor iedereen
• Was vaak en goed uw handen.
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
• Zorg voor voldoende frisse lucht.

Mochten er ontwikkelingen zijn, dan laten wij dat u 
onmiddellijk weten.

kunt u nu de keurbrief op naam downloaden en dus per 
mail versturen. 

Het opgestuurde digitale contract kan door de keur-
meester beantwoord worden met een eenvoudige ac-
ceptatie in een bericht retour aan de vereniging. Het is 
dus niet meer nodig een keurcontract uit te printen, te 
tekenen, weer in te scannen en terug te mailen. U mag 
natuurlijk e.e.a. per post blijven doen, maar nogmaals 
dit is niet noodzakelijk.

U dient zich er wel van te overtuigen dat de keurmees-
ter beschikbaar is en voor de juiste categorie vogels. Zo 
werken we samen aan minder papier gebruik. 

U vind in deze nieuwsbrief een stappenschema!
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Het komt veelvuldig voor dat het bondsbureau of 
hoofdbestuurders gebeld worden over onderwerpen 
en vragen die eenvoudig te vinden zijn op de site van 
de NBvV. Het bondsbureau kent haar sluitingstijden, 
echter bij hoofdbestuurders komen telefoontjes, appjes 
en mails binnen met allerhande vragen. Dit soms in de 
late uren of tijdens het weekend, gevolgd door een ver-
zoek om e.e.a. direct te beantwoorden of als niet snel 
antwoord komt een verwijt. Het verzoek is om eerst 
zelf op de NBvV site te kijken of u daar de antwoorden 
te vinden zijn die u zoekt (de meeste antwoorden op 

Stappenschema keurmeester contract

1. Datum van keuring TT en locatie bepalen
2. TT agenda vullen in digitale, afdeling of speciaalclub, omgeving
3. Keurmeesters op specialisatie zoeken op beschikbaarheid via digitale omgeving
 (Let op:  In de groep Tropen keurmeesters zijn enkele keurmeesters aanwezig die geen autorisatie hebben   
 voor het keuren van EC vogels en hybriden. U moet dit navragen aan betrokkene.) 
4. Contact opnemen met keurmeester voor akkoord keurdatum en uw afdelingscode aan de keurmeester 

doorgeven. (De keurmeester zet deze in de keurmeester agenda)
5. Via de digitale afdeling c.q. speciaalclub omgeving het keurcontract downloaden op naam.
• Hiertoe is de keurdatum belangrijk. Geef deze in, met juist jaartal!
• Ga naar de betreffende keurmeester. Let op: het namenoverzicht is verdeeld in beschikbare en daaronder niet 

beschikbare keurmeesters (als de keurmeester direct uw code heeft ingevoerd, dan staat de keurmeester in de 
kolom niet beschikbare keurmeesters). 

• Klik op de naam van de betreffende keurmeester en het keurcontract wordt zichtbaar via  “bekijk keurcontract”
• Controleer of alles er op en correct in staat. Klopt alles ??? Bewaar dan via “download keurcontract” dit keurcon-

tract.
6. Het contract kunt u nu via de mail naar de betreffende keurmeester verzenden.
7. De keurmeester beantwoord u mail dat hij/zij de keuring heeft aangenomen. In de mail zet de keurmees-

ter eventuele bijzonderheden, zoals niet bevoegd voor EC vogels en hybriden (De keurmeester hoeft het 
keurcontract niet getekend meer retour te sturen).

8. Bewaar deze mail. Deze communicatie (ook juridisch) geldt als een contract vastlegging. 

Uiteraard mag u ook nog op de oude wijze uw keurcontracten versturen, echter waarom zou u het moeilijk 
doen, als het makkelijk en zonder bijkomende kosten kan. 

De districtsvoorzitters zullen u niet meer vragen naar een kopie van de gecontracteerde keurmeesters om u 
fiat te geven voor uw TT. Immers………, geen keurmeesters, geen officiële keuring!!!

Contacten met bondsbureau of hoofdbe-
stuurders

vragen blijken makkelijk te vinden te zijn). 

Alle eventuele belangrijke mededelingen die u als lid 
raken, zoals corona, vogelgriep, afgelastingen, aankon-
digingen voor de NK, etc. kunt u onder nieuws op de 
site vinden.

Uiteraard is het bondsbureau van de NBvV een service 
verlenend bedrijf voor onze leden en zullen ze u graag 
verder helpen daar waar u er ECHT niet meer uit komt.  

Het hoofdbestuur

Een vogelliefhebber kan niet zonder de NBvV!


