
QR Codes
In komend Kleindier Magazine ga je ze tegenkomen: QR codes.

Een QR code is een afbeelding zoals hiernaast en zou je kunnen

zien als de opvolger van de bekende streepjescode. 

Met een QR code kan je snel en eenvouding informatie

overbrengen door de code te scannen met je mobiele telefoon.

Hoe dat precies werkt is een beetje per merk verschillend, maar

met de meeste modellen kan je de code gewoon met de camera-

app scannen.  De code hiernaast leid je naar de aanmeldpagina

voor deze nieuwsbrief. De QR codes in Kleindier Magazine kun

je volgende maand zelf uit proberen...

TIPJE VAN DE SLUIER
Vanuit het WIC (Wandelgangen Informatie

Circuit) ontvingen we het gerucht dat er

inmiddels twee standaarden gedigitaliseerd zijn.

Het zou gaan om de standaard voor Hoenders en

Siervogels. We hopen in een van de volgende

nieuwsbrieven hier meer informatie over te

kunnen geven.
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Voorwoord

Sinds de eerste uitgave van de digitale nieuwsbrief hebben 175 liefhebbers zich

aangemeld. Er zijn ook een aantal mensen die zich hebben aangemeld, maar die de door

ons verzonden mail niet bevestigd hebben en daardoor de nieuwsbrief niet ontvangen.

Overigens lijkt 175 veel, maar er zijn natuurlijk veel meer liefhebbers van kleindieren. 

Ken je iemand die wellicht ook graag deze nieuwsbrief zouden willen ontvangen? Stuur

deze dan door of attendeer ze op deze link, waar ze zichzelf kunnen aanmelden. Zelf de

nieuwsbrief in je mailbox ontvangen is toch de meest makkelijke manier.

Inmiddels is het hoge woord eruit en lijkt het er op dat verenigingen en speciaalclubs toch,

zij het met inachtneming van de RIVM richtlijnen, jongdierendagen en shows kunnen gaan

organiseren. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over. 

Heeft u individueel of als vereniging/club tips, deel ze dan met elkaar, bijvoorbeeld via de

Facebook groep van KLN.

Een �jn weekend!

Met sportieve groet,

Team communicatie KLN

Foto omslag Facebook groep

Af en toe eens een nieuwe foto als omslag is gewoon leuk! Daarom zijn we gestart met een

'verkiezing' voor een  zogenaamde thema-foto. Voor de maanden juli/augustus is het thema

"waterpret". Als je lid bent van de groep en een leuke foto hebt die past bij het thema, reageer dan

onder de post. Je kunt natuurlijk ook de foto van iemand anders een duimpje geven. De foto met

de meeste likes wordt geplaatst. Nog enkele dagen te gaan tot 1 juli, grijp die kans!

Ben je nog geen lid van de Facebook groep? Meld je dan aan. Zodra je beide lidmaatschapsvragen

positief hebt beantwoord word je toegelaten.

Tentoonstellingen en jongdierenkeuringen zijn mogelijk
PER 1 JULI 2020: 1,5 METER BLIJFT NORM

Het KLN bestuur krijgt regelmatig vragen of een tentoonstelling/ jongdierenkeuring mag

doorgaan na 1 september 2020.

Het beantwoorden van deze vraag is niet aan het KLN bestuur, de regels met betrekking tot

corona zijn vastgelegd in een zogenaamde Noodverordening. Deze Noodverordening kan per

veiligheidsregio verschillen.

Een eenduidig antwoord is dan ook niet te geven. Voor speci�eke informatie kunt u terecht bij de

gemeente of de veiligheidsregio.

Hieronder een opsomming van de algemene regels die op 24 juni 2020 bekend zijn gemaakt.

 

Basisregels zijn nog steeds van kracht
1. Heeft u klachten blijf dan thuis en laat u zo snel mogelijk testen;

2. Houd 1,5 meter afstand tot anderen;

3. Was vaak uw handen;

4. Werk zoveel mogelijk thuis;

5. Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits

 
Algemene regels voor activiteiten binnen per 1 juli 2020

1. We houden 1,5 meter afstand tot anderen;

2. Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel);

3. Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen ,

reservering en gezondheidscheck vooraf;

4. In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter

afstand de regel (locaties zorgen voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal

personen.

Een tentoonstelling/ jongdierenkeuring die binnen georganiseerd gaat worden, zou kunnen vallen

onder de noemer ´andere locaties met doorstroom´. Het is dus van belang dat voor iedereen 1,5

meter afstand gewaarborgd is.

Tevens mag u als vereniging binnen activiteiten organiseren mits u voldoet aan bovenstaande

algemene regels.

 

Algemene regels voor activiteiten buiten per 1 juli 2020
1. We houden 1,5 meter afstand tot anderen;

2. Maximaal 250 personen (exclusief personeel);

3. In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.Geen maximumaantal personen

onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen , reservering en gezondheidscheck vooraf;

4. In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5

meter afstand de regel (locaties zorgen voor naleving van deze regel). Er geldt geen

maximumaantal personen.

Een tentoonstelling/ jongdierenkeuring die buiten georganiseerd gaat worden, zou kunnen vallen

onder de noemer ´andere buitenlocaties met doorstroom´. Het is dus van belang dat voor

iedereen 1,5 meter afstand gewaarborgd is.

Tevens mag u als vereniging buiten activiteiten organiseren mits u voldoet aan bovenstaande

algemene regels.

Namens het bestuur KLN

Jan Dirk Nijkamp

 

Verkiezingsprogramma's en kleindierliefhebberij

In samenwerking met een groot aantal andere organisaties, waaronder KLN, heeft de

Nederlandse Werkgroep Pluimvee- en (Park)vogels en kleindieren (NWPP)  een  brief  met

bijlage gezonden aan alle Nederlandse politieke partijen. Doel is de partijen te inspireren om

dierliefhebberij een plaats te geven in hun verkiezingsprogramma's. 

Volg ons

Contact
communicatie@kleindierliefhebbers.nl

Nieuws
Uw nieuws in de nieuwsbrief? Mail ons!

Deze e-mail is verstuurd aan pietbouw@caiway.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

• Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@kleindierliefhebbers.nl toe aan uw
adresboek.
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