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Beste leden en vrienden van K.N.V. Ornithophilia,
Corona-crisis
Het is een zeldzaamheid dat de premier van Nederland zich op televisie met een toespraak tot het Nederlandse volk
richt. Dit gebeurde op maandagavond 16 maart. De verspreiding en dreiging van het COVID-19, beter bekend als het
coronavirus was daarvoor de aanleiding. Omdat dit virus een extra gezondheidsrisico voor met name ouderen en hen
met een zwakke gezondheid teweeg brengt, zijn er vergaande maatregelen van kracht. Daardoor wordt nu in heel
Nederland het maatschappelijke en sociale leven gehinderd. Dat is echter voor een hele goede zaak. Door aan de
ingestelde maatregelen zorgvuldig opvolging te geven, wordt bereikt dat onze gezondheidszorg iedereen kan blijven
helpen en verzorgen. K.N.V. Ornithophilia richt zich op een hobby en vrijetijdsbesteding. Een belangrijk deel van onze
leden en betrokkenen behoort vanwege hun leeftijd tot de risicogroep. Het ligt dan ook voor de hand dat ook K.N.V.
Ornithophilia haar activiteiten tot een minimum beperkt. Uiteraard doet het bestuur dat enerzijds met pijn in het
hart. Anderzijds wil K.N.V. Ornithophilia uitstralen dat het een maatschappelijk betrokken vereniging is die vooruit
kijkt voor de kleindierenliefhebberij. Vanwege deze benadering worden de activiteiten met (bestuurs-)leden
opgeschort tot het moment waarop vanuit de overheid het signaal komt dat het risico beheersbaar is of is geweken.
Symposium
Begin maart heeft het bestuur van K.N.V. Ornithophilia moeten besluiten om het symposium “Dierenwelzijn in goede
handen van de (klein)dierenliefhebber” niet door te laten gaan. Toen waren er de eerste tekenen dat het coronavirus
ons in zijn greep zou krijgen. Daarbij bleek dat het aantal voorinschrijvingen wat achterbleef ten opzichte van de
verwachtingen. Omdat er op dat moment alleen nog maar tijd besteed was aan de voorbereidingen en geen geld, is
er geen nadeel ontstaan door dit bestuursbesluit. De voorbereidingen zijn stop gezet en iedereen die een bijdrage aan
het symposium zou leveren, is als eerste geïnformeerd. De reacties waren er van volledig begrip. Het bleek daardoor
dat de voorbereidingen voor het symposium op verschillende vlakken iets goeds teweeg heeft gebracht. Op de eerste
plaats bleek dat de samenwerking met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen over en weer veel positiefs brengt. Wij
hebben elkaars achterban en netwerken leren kennen. Daardoor is gebleken dat de kleindierenliefhebberij anders
reageert en functioneert. Er bleken kleindierenliefhebbers te zijn die “dierenwelzijn” een lastig onderwerp vinden.
Omdat ze daarvoor niet meteen een aanpak of oplossing hebben, lijken ze dit liever te negeren. Ook die opstelling
leverde ons op de tweede plaats dus wat op. We weten nu dat er gevoeligheden zijn ten aanzien van het onderwerp
dierenwelzijn. Ook dit is iets om in de liefhebberij rekening mee te houden. Daarbij moet er voortvarend naar een
oplossing worden gezocht omdat juist de buitenwacht verwacht dat dierenwelzijn veel aandacht krijgt. Op de derde
plaats hebben de voorbereidingen goede contacten opgeleverd. Zij willen het contact houden, met ons het gesprek
aangaan en meedenken. Dat meedenken richt zich onder andere op de organisatie van andere activiteiten in de
toekomst. Dat meedenken is ook positief gericht op en voor de liefhebberij om deze een goed en maatschappelijk
verantwoord toekomstperspectief te geven. Wij komen hierop in de toekomst dus nog terug en wij willen iedereen
bedanken die met ons als vrijwilliger de schouders onder het symposium wilde zetten.

Algemene ledenvergadering
Het is in de statuten van K.N.V. Ornithophilia voorgeschreven om de algemene ledenvergadering te houden op een
datum in de eerste vijf maanden van het jaar. Gewoonlijk komen wij dan ook met de leden samen in mei bij Gasterij
De Milandhof aan de Midenweg in Zegveld. Omdat de gevolgen van het coronavirus op de Nederlandse samenleving
momenteel heel onzeker zijn, is de kans groot dat de maatregelen nog verder worden aangescherpt. Het aantal
patiënten met ernstige verschijnselen die medische hulp in het ziekenhuis nodig hebben, neemt namelijk nog steeds
toe. Deze onzekerheid heeft het bestuur doen besluiten om de algemene ledenvergadering bij hoge uitzondering in
mei NIET door te laten gaan. Het is waarschijnlijk dat het dan nog niet is toegestaan of vanwege de volksgezondheid
wordt afgeraden om bijeenkomsten te houden. Het bestuur ziet zich dan ook op dit moment voor een situatie van
grote onzekerheid en overmacht geplaatst. Deze liggen ten grondslag aan dit bestuursbesluit. Uiteraard nemen deze
niet weg dat het bestuur zich bij haar leden wil verantwoorden voor het door haar in 2019 gevoerde beleid. Deze
verantwoording vindt derhalve later plaats. Vooralsnog gaat het bestuur er vanuit dat het wellicht in september wel
mogelijk zal zijn om de algemene ledenvergadering te houden. Uiteraard hoopt het bestuur dan alle trouwe leden in
goede gezondheid te mogen ontmoeten.
Bestuursvergaderingen, social media en bereikbaarheid
De coronaproblematiek heeft ook tot het besluit geleid dat de bestuursvergaderingen van K.N.V. Ornithophilia zijn
opgeschort. Dit wil uiteraard niet zeggen dat het bestuur niet bereikbaar is voor informatie, suggesties of vragen.
Wat betreft informatie maakt het bestuur de laatste tijd weer meer gebruik van de website. Een inventarisatie binnen
het bestuur leverde de vaststelling op dat er geen bestuursleden zijn met voldoende ervaring van websitebeheer of
het gebruik van social-mediakanalen. Toch zou het bestuur daarvan meer gebruik willen maken. Een dergelijke
manier van informatieverstrekking wordt steeds meer gebruikelijk. Dit blijkt temeer nu de regering mensen oproept
om zoveel als mogelijk thuis te blijven. Juist nu blijkt de effectiviteit van social media. Vandaar de vraag of er leden
zijn die dit structureel mee kunnen oppakken. Het vorenstaande neemt niet weg dat alle bestuursleden per e-mail of
ook telefonisch bereikbaar zijn. Mocht u al thuis zittend goede suggesties of mooie plannen voor K.N.V. Ornithophilia
hebben dan zet ze op de mail naar de secretaris. Het bestuur neemt dergelijke e-mails als ingekomen stukken altijd
zeer serieus en kan deze als positief en constructief bedoelde bijdragen buitengewoon waarderen.
Tot slot
Zoals vele inwoners van Nederland wachten wij met enige gespannenheid af wat de coronacrisis en de maatregelen
om deze in te dammen, ons gaat brengen. Daarbij gaan zeker onze gedachten uit naar de ouderen in onze
samenleving en hen die een zwakkere weerstand en gezondheid hebben. Juist zij hebben een verhoogd risico. Het is u
allemaal bekend dat in een vergrijzende kleindierenliefhebberij er juist uit deze groepen veel liefhebbers komen. Dat
maakt ons extra zorgelijk en voorzichtig. Die voorzichtigheid belemmert ons nu in het maken van concrete plannen
voor de nabije toekomst. Naar onze achterban zou dit vanwege de hiervoor geschetste persoonlijke omstandigheden
van leeftijd en gezondheid, roekeloos zijn. Daarbij leiden de voorbereidingen van ieder evenement vroeg of laat tot
financiële verplichtingen. De huidige onzekerheid zou dan ook op dit vlak risico teweeg brengen waardoor er
verliezen zouden kunnen optreden. Zo’n manier van doen, past niet bij de stijl en traditie van K.N.V. Ornithophilia. Het
bestuur wil op een later moment met zoveel als mogelijk leden in goed overleg mooie realiseerbare plannen
aanpakken waarvan zoveel als mogelijk liefhebbers plezier kunnen hebben. Vandaar dat het bestuur nu even pas op
de plaats maakt. Echter het bestuur leeft in de huidige omstandigheden wel met iedereen mee. Het bestuur hoopt
dat iedereen deze coronacrisis kan doorstaan zodat wij elkaar later in goede gezondheid weer kunnen treffen.
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