Beste leden,
Gisteren is tijdens een overleg met alle afdelingen, de werkgroep Covid-19 en de NPO, versie 2.0 van
het protocol vastgesteld. U kunt het aangepaste protocol lezen op onze website

https://npoafdeling10.jimdo.com/
De twee belangrijkste verruimingen zijn:
Mogelijkheden om met 2 inkorftafels te werken
Competitie mogelijk tot het afdelingsniveau
Eerste wedvlucht V23
De afgelopen weekenden hebben we gemerkt dat het protocol goed wordt uitgevoerd. Iedereen is
blij dat de duiven weer kunnen vliegen en past de voorzorgsmaatregelen goed toe. Daarom denken
we dat we als afdeling komende zaterdag de stap kunnen zetten om versie 2.0 in te voeren. Concreet
betekent dit dat we zaterdag vanaf V23 Eckenhagen de eerste wedvlucht willen organiseren op de
niveaus van vereniging, samenspelen en de afdeling.
Alleen wedstrijd- en invliegduiven
We weten nog niet zeker of de Compuclub dat meteen al op de juiste wijze kan verwerken maar dan
volgt de herrekening achteraf. Daarvoor is het nodig dat alle duiven over de inkorfantenne gaan, of
als wedstrijdduif of als invliegduif. Denk ook om uw aangewezen duiven, deze zijn nu weer van
belang voor het aangewezen kampioenschap.
Tweede inkorftafel aanvragen
Als uw vereniging in staat is om met één inkorftafel alle duiven in te korven dan hoeft er niets
aangepast te worden. Als uw vereniging gebruik wil maken van een tweede inkorftafel dan dient u
aan te geven hoe u deze in wil gaan richten. U kunt u dit aanvragen via; bestuur@npoafdeling10.nl
Vanuit de afdeling zullen we dan met u in overleg gaan over de invulling en plaatsing van deze
tweede inkorftafel. Voor de rest geldt dat alle voorschriften uit het protocol van kracht blijven, en dat
deze tweede inkorftafel alleen buiten kan worden geplaatst (of allebei de tafels).
Alles binnen
(zelfde als in versie 1.0)
1 inkorftafel
Toezichthouder
Digitaal ondersteuner
Inkorver

Binnen en buiten
(bijv. onder een luifel)
1 inkorftafel binnen
Toezichthouder
Inkorver

Twee inkorftafels buiten

1 inkorftafel buiten
Toezichthouder
Inkorver

1 inkorftafel
Toezichthouder
Inkorver

Digitaal ondersteuner (binnen)

Digitaal ondersteuner (binnen)

1 inkorftafel
Toezichthouder
Inkorver

Verenigingsgebouw blijft gesloten
Alle verenigingsgebouwen blijven gesloten. We maken gebruik van de mogelijkheid om buiten te
sporten de deelnemers die duiven aanleveren komen niet in het gebouw. Er zijn alleen maximaal drie
functionarissen in het gebouw aanwezig om de activiteit buiten te ondersteunen.
Houdt afstand, ook buiten

Met de invoering van versie 2.0 is er de mogelijkheid om buiten een tweede inkorftafel toe te staan.
Hierdoor mogen er buiten ook meer deelnemers en functionarissen aanwezig zijn. Het aantal
deelnemers dat buiten gelijktijdig aanwezig mag zijn is maximaal vier. Twee liefhebbers die aan de
beurt zijn en twee liefhebbers die vertrekken of net zijn aangekomen. Maak het toezichthouders niet
te moeilijk en zorg dat er buiten geen grote samenkomsten ontstaan. Houdt altijd 1,5 meter afstand
en kom alleen inkorven als u gezond bent en niemand in uw huishouden ziekteverschijnselen of
klachten heeft. Als u niet mag komen dan uw duiven ook niet!
Nieuwe fase
We zijn met zijn allen beland in een nieuwe fase waarin er weer meer mogelijkheden zijn. We
moeten met elkaar op verantwoorde manier gebruik maken van deze verkregen ruimte. We hebben
er alle vertrouwen in dat ons dit gaat lukken. Zeker met de ervaringen die we hebben opgedaan op
de eerste trainingsvluchten.
Met vriendelijk groet,
Het bestuur

