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Voorwoord
Tjonge wat waren we blij dat de Corona-regels het toelieten om jongdierendagen en
tentoonstellingen te gaan organiseren en te bezoeken.
Niet lang daarna werd onze vreugde ingehaald door het fenomeen 'vogelgriep' en zien we
daar direct de gevolgen van. De enorme snelheid waarmee dit virus dit jaar weer om zich
heen grijpt is groot en de gevolgen enorm, zowel voor commercieel gehouden dieren als
voor de hobbyhouder. Naast de afschermplicht mogen we geen bezoekers toelaten in de
verblijven en mogen er geen hoenders en watervogels ingezonden worden op
tentoonstellingen.
Heel triest, maar ook begrijpelijk dat verenigingen hun shows annuleren. Maar ook mooi
om te zien dat er bij een aantal verenigingen veel creativiteit is en dat er gekeken wordt
wat er wel mogelijk is.
Laten we met elkaar hopen dat er snel een einde komt aan of een oplossing komt voor dit
(bijna) jaarlijks terugkerende probleem.
Inmiddels weet iedereen dat de maatregelen rondom de bestrijding van het Covid virus
weer aangescherpt zijn. Dat brengt weer veel beperkingen met zich mee.
Ondanks alles wat er speelt wil de redactie van de KLN nieuwsbrief u goede feestdagen
toewensen. Laten we met een realistische blik hoop houden op betere omstandigheden
in 2022!
Een sportieve groet,
Greet, Gerda, Johan en Roland
N.B. Heeft u, uw familie, buren en vrienden het burgerinitiatief van Ornithphilia al
getekend? Nee? Dat kan alsnog door dit formulier te downloaden, te ondertekenen en te
retourneren.

Adviezen en plichten rondom vogelgriep

Vanwege de vaststelling van hoogpathogene vogelgriep (H5) bij een aantal bedrijven en
hobbyhouders zijn er diverse maatregelen van kracht rondom de vogelgriep. KLN heeft in de
afgelopen tijd een aantal berichten op haar website geplaatst.
Vogelgriep zorgt voor landelijke ophokplicht en afschermplicht voor hobbyvogels
Adviezen en plichten rondom vogelgriep

Sessies tijdens de ALV
Tijdens de ALV van 23 okober jl. zijn er
sessies gehouden waarin drie
onderwerpen centraal stonden:
Sessie 1. Wet en regelgeving
Sessie 2. Niets doen is geen optie
Sessie 3. Nieuw digitaal platform voor
Kleindierliefhebbers
Voor zowel het onderwerp "Toekomstbestendig showen " (sessie 2) als een "Nieuw digitaal
platform voor Kleindierliefhebbers" (sessie 3) komt er een vervolg tijdens de volgende ALV.
De verslagen van de sessies zijn te downloaden van de website van KLN.

De besturen van KLN en Dierenparade Noordshow gaan de
grootste landelijke Kleindierenshow NIET afblazen, omdat er
vogelgriep is in Nederland. Voorlopig hopen we er op dat vogelgriep gevoelige pluimvee tegen
die tijd wel mag komen. We vragen de inzenders dan ook te doen alsof het half januari allemaal
gewoon doorgaat in Hardenberg. Schrijf gewoon in!! De sluitingsdatum is pas 13 december.

Mocht het zo zijn dat vogelgriep gevoelig pluimvee onverhoopt door de overheid toch niet
toegestaan wordt dan zijn drie dingen voor u als inzender (publiek) heel belangrijk om nu al te
weten.’
1. De inzenders van pluimvee krijgen bij deze een terugbetalingsgarantie van de totale kosten
van de inschrijving, mocht pluimvee niet toegestaan worden.
2. Dierenparade Noordshow gaat gewoon door als vogelgriep gevoelig pluimvee niet mag
komen. We organiseren dan nog steeds met veel plezier de KLN bondsshow voor konijnen,
cavia’s en kleine knagers. Ook sierduiven gaan we zoals gepland uitgebreid showen.
Fokkers van pelsdieren en sierduiven mogen naar onze mening niet de dupe worden van de
vogelgriep!!
3. Tijdens de show willen we veel aandacht geven aan workshops en seminars waarbij we
actuele onderwerpen die ook zeker voor pluimveefokkers er toe doen voor het voetlicht
brengen. Voor iedere kleindierliefhebber moet een bezoek aan Hardenberg waardevol zijn,
waarbij men fijne momenten tussen de kooien beleeft van de wel ingezonden dieren en zich
kan verrijken met kennis en kunde over zaken die ons állemaal aangaan. Volg de
berichtgeving over de exacte invulling op de website van de Dierenparade Noordshow en de
Social Media .
.
Dezelfde visie is er als we het hebben over COVID. Zolang het mogelijk is om het (doorstroom)
evenement te mogen organiseren, zullen we alles doen wat in ons vermogen ligt om deze
versie van Dierenparade Noordshow tot een succes te maken.
Laten we schouder aan schouder gaan staan om te laten zien waar we goed in zijn.
Namens Dierenparade Noordshow en namens Kleindierliefhebbers Nederland

Website in the picture

Kleindiervereniging PKV Nut en Genoegen uit Wieringen heeft een frisse website en Facebook
pagina die up-to-date wordt gehouden. De website is via deze link te bezoeken.

Eind 2020 is de werkgroep communicatie gestart met de
organisatie van een aantal 'ExpertMeetings'. In zo'n online
meeting vertelde een 'expert' iets over een onderwerp
gerelateerd aan de kleindier hobby.
Belangstellenden waren ook online aanwezig en konden
(achteraf) vragen stellen. In totaal zijn er zeven
ExpertMeetings geweest. Na afloop heeft de werkgroep een enquete uitgezet om de
belangstelling voor een eventueel vervolg te inventariseren. De uitslag van de enquete is
verwerkt en kunt u lezen en/of downloaden van de websiite van KLN.
De werkgroep gaat de uitslag bespreken en komt op basis daarvan met een vervolg.
Wist u trouwens dat de ExpertMeetings destijds zijn opgenomen? U kunt ze allemaal nog
bekijken. Klik hier om de playlist op het YouTube kanaal van KLN te openen.

Plaatsen van Catalogi op internet
Social media is een fantastische manier om onze hobby te delen. Velen maken daar ook
regelmatig gebruik van en dan kunnen we allemaal genieten van foto's van dieren, een
prachtige opstelling en gezellige momenten.
Soms wordt ook de catalogus online gedeeld, die wetenswaardige informatie kan bevatten. Let
echter op met het plaatsen van namen en adresgegevens van inzenders. In de wet AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) staat dat "Niemand zomaar
persoonsgegevens van een ander op internet mag publiceren".
Op de website van de autoriteit persoonsgegevens vind je meer informatie over o.a. het
plaatsen van persoonsgegevens op internet.

Zo aan het einde van het jaar kijken we ook even terug naar
wat getallen.
Meest bekeken video op ons YouTube kanaal is:
Lachduiven bij Gijs Dreijens
Meest bekeken ExpertMeeting op YouTube: Fokken zonder
gokken
Aantal leden Groep van Kleindierliefhebbers op Facebook: 574
Aantal volgers Kleindier Liefhebbers op Facebook: 2375
Aantal inschrijvingen deze nieuwsbrief: 1031
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Nieuws
Uw nieuws in de nieuwsbrief? Mail ons!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u communicatie@kleindierliefhebbers.nl toe aan uw adresboek.

