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Beste voorzitters, vrienden,

Met veel verdriet moet ik u mededelen dat de CD COM Commissie, gezien de situatie omtrent de
COVID-19 pandemie in Portugal en Europa, gisteren in hun vergadering heeft besloten om de
organisatie van de 2021 World Show in Santarem, Portugal te annuleren.

Voor mij persoonlijk als voorzitter is dit besluit het ergste welke ik heb moeten nemen tijdens mijn
voorzitterschap van COM. Het voelt als falen van mijn verantwoordelijkheid dat dit zo belangrijke
jaarlijkse moment voor iedereen aangesloten bij COM geen doorgang kan vinden!

Wij willen graag iedereen bedanken die dit project hebben ondersteund.

Wij willen u ook mededelen, zoals overeengekomen met de Turkse bond, dat de World show in
Istanbul die gepland stond in januari 2022 nu naar verwachting wordt georganiseerd van 28
november 2021 tot en met 5 december 2021. De World show van 2022 zal in Valencia Spanje in
januari worden georganiseerd.

De COM intercontinentale World show in Turkije heeft als belangrijkste doel om kwekers en vogels
uit landen buiten de EU, waarvoor nu vergaande restricties gelden voor reizen naar EU landen, te
laten deelnemen.

Natuurlijk is deelname aan deze World show volledig open voor alle landen inclusief de landen uit de
EU. Ik vraag daarom ook uw volledige medewerking in dit project. Het is essentieel voor de toekomst
als eenheid van onze wereldwijde organisatie!

De CD COM zal in de komende maanden doorgaan met het plannen van deze show naast de
organisatie van de in het zuidelijk halfrond georganiseerd World show te Chili in juli.

Om de impact van de geannuleerde World show in januari 2021 te verkleinen, onderzoeken we ook
de mogelijkheid voor de toelating van vogels uit enkele secties en klassen welke geringd zijn in 2020.

We bedanken hartelijk de Turkse bond TKKF en haar bestuurders voor het begrip en medewerking.

Het gevolg van dit besluit zullen alle officiële momenten normaliter gepland tijdens de show in
januari 2021 nu worden gehouden tijdens de show in december 2021. Inclusief het statutair COM
Congress 2021 met betrekking tot artikel 21 van de COM statuten.

Wij hebben ook de intentie om in Istanbul de OMJ technisch Congres voor alle COM afdelingen te
organiseren. We houden u in de komende maanden op de hoogte van de details.

De COM intercontinentale World show in Istanbul zal een moment zijn van hernieuwing en
wedergeboorte voor ons allen, na de verschrikkelijke tijden gedurende de pandemie!

Het is met groot ontsteltenis en verdriet maar met vertrouwen in de toekomst dat ik u onze volledige
toewijding aan onze confederatie en haar doelen toezeg. Namens alle leden van COM en OMJ
commissies wens ik u het beste.

Lang leve COM!

Le Président Général, Carlos Fernando RAMÔA,

