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Onze zorgen.
In gewone tijden zijn onze zorgen in deze periode van het jaar gericht op het uitkomen en
opgroeien van onze jonge duiven. Op dit moment vallen die zorgen echter geheel in het niet
bij datgene wat ons nu overkomt. De uitbraak van het coronavirus dwingt ons tot zorgen van
een totaal andere grootte. Veel van onze dagelijkse beslommeringen lijken nu onbelangrijk
en het toont daarom de relativiteit van veel van wat wij doen weer eens aan. Dat geldt zeker
ook voor onze liefhebberij. Toch kan onze hobby in deze onzekere dagen ook afleiding en
troost bieden. Daar mogen we ons bewust van zijn maar het schept ook de verplichting om
uiterst voorzichtig om te gaan met onze verantwoordelijkheden vanuit het oogpunt van
solidariteit met elkaar.
Het is daarom goed en het getuigt van maatschappelijke betrokkenheid dat verenigingen en
speciaalclubs hun bijeenkomsten voor de komende weken hebben afgelast, ook al zouden
die door minder dan 100 mensen bezocht worden. Hoe het zal gaan met de in- en externe
hokbezoeken aan het eind van het voorjaar, weten we nu nog niet maar ook daar zullen we
als verenigingen verstandige besluiten in moeten nemen en vooral het zekere voor het
onzekere moeten nemen door in geval van twijfel bijeenkomsten niet door te laten gaan.
Dat geldt ook voor de bond, de NBS. Wij zullen het doorgaan van onze activiteiten ook laten
afhangen van de omstandigheden. Gelukkig hebben we een prima website en sinds enkele
jaren ook een nieuwsbrief die we aan de meeste van onze fokkers kunnen doen toekomen.
Wij zullen daar in de komende tijd, als daar aanleiding voor is, gebruik van maken door het
sturen van een extra nieuwsbrief, een bericht op de site, facebook en twitter.
Op dit moment zijn we bezig met het samenstellen van het jaarboek en het voorbereiden van
de ALV op 13 juni a.s. Wij hopen dat dit de verenigingen eveneens lukt. Wij gaan er
voorlopig van uit dat deze op de gestelde datum kan doorgaan, maar zullen u op de hoogte
houden van eventuele ontwikkelingen in deze. Gelukkig zijn de belangrijkste voorstellen op
onze voorjaarsdag van 15 februari al aan u allen gepresenteerd maar het kan natuurlijk zijn
dat deze door de indieners nog hier en daar aangepast gaan worden aan de hand van de
opmerkingen die toen gemaakt zijn. De meeste andere activiteiten die we onder handen
hebben, zijn op een wat lager pitje gezet. Wij hopen dat u daar begrip voor zult hebben.
Wij gaan ervan uit dat we het jaarboek met daarin alle bescheiden voor de ALV begin mei
naar uw vereniging kunnen toesturen.
Wij wensen u en uw naasten veel sterkte en vooral gezondheid in de komende weken toe.
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