Covid-19 en de gevolgen voor BEC
Sinds de Corona uitbraak eind februari/begin maart gaat er geen dag voorbij zonder dat dit
onderwerp niet uitgebreid in de media wordt besproken. Vele “deskundigen” komen aan het woord
en geven hun mening. Op TV, radio, kranten en social media. Je kunt er haast niet aan ontkomen.
En uiteraard is dit een zeer serieuze zaak. Want een besmetting, zeker voor risicogroepen, kan
desastreuze gevolgen hebben. Ook daar hebben we uitgebreid kennis van kunnen nemen.
Er was hoop dat juist in de zomermaanden met warm weer de besmettingen zouden verminderen.
Maar helaas, de praktijk wijst anders uit. Besmettingen zijn de laatste weken weer aan het stijgen.
Weliswaar in de meeste gevallen bij “jongeren” , maar maakt in principe niet uit. Want ieder
besmet persoon kan weer vele anderen besmetten.
En dus komt het bestuur voor een dilemma te staan. Want eind November wordt, zoals u weet,
onze jaarlijkse Tentoonstelling georganiseerd. En de voorbereidingen moeten tijdig gestart worden
om alles op tijd gereed te hebben.
Natuurlijk heeft het bestuur zich afgevraagd of het wel verantwoord is om met het oog op de
Corona pandemie, nu een Tentoonstelling te organiseren. Tijdens de laatste vergadering is daar
een duidelijk besluit over genomen. En dat besluit houdt in dat er geen Europese
Kampioenschappen Cultuurvogels 2020 in November gehouden zal worden.
Er zijn een aantal redenen die aan dit besluit ten grondslag liggen. Maar de voornaamste is
eigenlijk wel dat we geen enkel risico willen voor de gezondheid van de vele vrijwilligers,
keurmeesters, bezoekers en ander direct betrokkenen. Want we weten dat gezien de leeftijd van
de meesten we tot de risicogroepen behoren.
Verder worden er extra veiligheidseisen gesteld aan het organiseren van zo’n evenement. We
willen u niet vermoeien met alle details, maar het wordt wel heel lastig om al die eisen te voldoen.
En dan nog kan op het laatste moment Den Haag of de verantwoordelijke voor de veiligheidsregio
beslissen dat de tentoonstelling afgeblazen moet worden. Afhankelijk van de toename van
besmettingen, de regio enz.
Overigens kan het wel zo zijn dat in andere delen van het land of onze regio tentoonstellingen
georganiseerd gaan worden. Dat is uiteraard voor verantwoordelijkheid van de betreffende
vogelvereniging. Maar de Bec Vogeltentoonstelling is een Internationale en landelijke show. En
dat betekent dat we met uitgebreidere veiligheidsmaatregelen te maken hebben.
Bij het schrijven van dit artikel zijn er weer een aantal maatregelen aangescherpt. En met het
toenemen van het aantal besmettingen zullen die ongetwijfeld uitgebreid gaan worden.
Dus nogmaals, redenen om de TT te annuleren. Wij vragen uw begrip voor dit besluit.
Wel zijn we aan het bekijken of we toch een leuke en interessant dag alternatief kunnen
organiseren. Uiteraard binnen de verplichte veiligheidseisen. Plannen daarvoor worden nu
uitgewerkt en we zullen u daar tijdig over informeren.
Natuurlijk gaan we er van uit dat we in 2021 de 22e Europese Kampioenschappen Europese
Cultuurvogels kunnen organiseren.
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