Beste JMC leden,
Zaterdag 25 september 2021 is de JMC clubshow. Op deze dag gaan de nieuwe, door de overheid bepaalde,
“Corona” toegangsregels in. Door de NBvV is contact gezocht met het RIVM om zeker te zijn wat dit betekent
voor de toegang tot vogelshows als die van JMC. Onderstaande regels zijn gebaseerd op de informatie die de
NBvV van het RiVM heeft ontvangen.
Zoals wij u al op vrijdag 17 september 2021 informeerde, zijn wij verplicht bij de inzenders, keurmeesters,
vrijwilligers en bezoekers van de show een toegangscheck te doen.
Wat betekent deze toegangscheck nu precies? We sommen het voor u op:
➢

➢
➢

Voelt u zich op de dag van de show of de dagen voorafgaand ziek, hoest u of heeft u koorts
(lichaamstemperatuur 38° C of meer), neem dan geen risico en blijf alsjeblieft thuis. Laat ons wel even
weten dat u als inzender afwezig zult zijn.
Desinfecteer uw handen bij binnenkomst in de locatie en doe dat gedurende de dag nog enkele keren.
Zorg dat u bij binnenkomst een QR code in de CoronaCheck app beschikbaar heeft. Wij scannen deze QR
code met de CoronaScanner app. Deze scanner app laat dan een groen of rood scherm zien.
Is het scherm groen dan heeft toegang tot de show als uw identiteit overeenkomt met het groene scherm.
Dit wil zeggen dat u volledig gevaccineerd bent, u eerder Corona heeft gehad en vervolgens antistoffen
heeft aangemaakt, of dat u negatief getest bent.
Geeft de Coronascanner een rood scherm dan mogen wij uw helaas geen toegang tot de
tentoonstellingszaal in Leerdam verlenen. Wij laten u dan niet binnen.
Heeft u geen CoronaCheck app op uw gsm beschikbaar dan mag u ook een versie op papier tonen, een
juist ingevuld “Geel” vaccinatie boekje, de persoonlijke Registratiekaart coronavaccinatie of een negatief
PCR testuitslag welke maximaal 48 uur oud is.
Buitenlandse bezoekers krijgen toegang door een geldend Corona vaccinatie bewijs van dit land te tonen.
Als bestuur van JMC, zullen wij de CoronaCheck onverkort uitvoeren, marchanderen is niet aan de orde en
discussie over de maatregel is niet mogelijk.
De CoronaScanner app, bewaart geen gescande gegevens en legt de locatie van controle niet vast.
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➢

Elkaar begroeten mag natuurlijk, maar schut geen handen. Omhelzingen zijn op dit moment zeker niet
gepast.
Houd steeds zoveel mogelijk afstand, u weet wel de 1,5 meter regel.
Geeft ruimte aan de voordragers om hun werk te kunnen doen.
Alhoewel we graag anders hadden gewild, hebben we uiteindelijk besloten dat u dit jaar tijdens de keuring
niet bij de keurtafels mag komen. Dat is alleen voorbehouden aan de voordragers en het bestuur.
Wees verstandig en volg de regels, , alleen zo kunnen we een voor iedereen zo veilig mogelijk omgeving
creëren.

Als bestuur vragen wij u begrip voor deze situatie. Wilt u niet aan de maatregels meewerken dan is het beter thuis
te blijven. Als u inzender bent meldt dan tijdig uw vogels absent.
Wij wensen iedereen een geweldige show.

Bestuur van de JMC.
20 september 2021.

