Vogelvereniging
Gekleurde zanger C.L.W. Noorduyn te Lochem
Opgericht 26 november 1926

04-10-‘20
Onderwerp: COVID-19 Beleid De Gekleurde Zanger, C.L.W. Noorduyn.
Zaaknummer Gemeente Lochem:2020-179261

Algemeen.
In aanloop naar de organisatie van de Nationale Vogeltentoonstelling die De Gekleurde Zanger in 2020 wil
organiseren, heeft het bestuur gemeend om gericht beleid en werkplannen op te moeten opstellen in relatie tot de
COVID-19 problematiek.
Beleid.
Het beleid van de vereniging is er op gericht om de tijdens de tentoonstellingsperiode door de Landelijke- c.q.
Lokale Overheden opgelegde / aanbevolen maatregelen strikt op te zullen volgen. In uitwerking daarop zullen
diverse concrete handelingen in een COVID-protocol voor vrijwilligers en genodigden opgenomen worden. Het
bestuur zal in de voorbereiding en uitvoering zich nauwkeurig op de hoogte houden van het gevoerde
overheidsbeleid en aan de hand daarvan voortdurend een risicoanalyse maken voor vrijwilligers, inzenders van de
Nationale Tentoonstelling.
Herziene Vergunningaanvraag.
Op 05 augustus ’20 is door de gemeente Lochem de vergunningaanvraag ingeboekt onder zaaknummer 2020179261. Het verenigingsbestuur heeft, door de ontwikkelingen rond de Covid 19 pandemie, gemeend het
programma drastisch aan te moeten passen om ruim binnen de marges te blijven van het op dit moment geldende
overheidsbeleid.
Van de horecavergunning wordt door de vereniging afgezien omdat er geen horeca gevoerd wordt.
Het evenement wordt sober en pragmatisch gehouden met het doel de veiligheid en gezondheid zoveel mogelijk te
waarborgen terwijl aan de vogelliefhebbers toch de gelegenheid geboden wordt hun vogels te laten keuren.
Er worden daarom geen publiek toegelaten en de deelnemers worden verdeeld en in tijdvakken op afspraak
ontvangen.
De belangrijkste handelingen / maatregelen die in het protocol voor vrijwilligers en bezoekers op dit moment
worden uitgewerkt zijn hieronder genoemd. Dit document is na telefonisch contact met de gemeente Lochem
opgesteld.
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Herziene werkplan.
Personen.
Door het bestuur is besloten om in relatie tot de vergunning aanvraag het aantal personen op locatie zoveel
mogelijk te beperken. Het gaat daarbij om:
• Het bestuur, de vijf bestuursleden van de vogelvereniging De Gekleurde Zanger / C.L.W. Noorduijn
• De vrijwilligers, hierbij gaat het om de leden van de vereniging die helpen bij de opbouw, inbreng van
vogels, toezichthouders en helpers bij de afhaal van de vogels.
• Inzenders, dit zijn de vogelhouders die hun vogels ter keuring aanbieden en tevens genodigden zijn om
(in tijdvakken met max. 20 personen tegelijk) de vogels te bezichtigen.
Opbouwfase TT-ruimte.
• Social Distance moet in alle fasen gewaarborgd zijn. Ook tijdens de voorbereidende werkzaamheden moet
dat het geval zijn. Maatregelen die daaraan moeten bijdragen zijn:
o Aantal vrijwilligers afgemeten afstemmen op de klus. Niet meer mensen aan het werk dan nodig
is. Het bestuur draagt daar middels een uitgewerkt draaiboek zorg voor
o Mondkapjes voor vrijwilligers verplicht. Deze worden beschikbaar gesteld door de vereniging
evenals handschoenen
o De vrijwilliger, die belast is met de algehele leiding bij het opbouwen, houdt toezicht op
toepassing Social Distance (1,5 mtr.)
o Vrijwilligers met gezondheidsklachten worden gesommeerd niet op de TT-locatie te komen
Uitvoeringsfase, Inbreng en ophalen vogels.
• Tijdvak voor inbreng en ophalen vogels wordt verruimt en in tijdvakken met gelimiteerde inzenders
georganiseerd (op afspraak)
• Over de inbreng en afhalen vogels wordt door het bestuur tijdig en duidelijk gecommuniceerd. Dat zal
gebeuren door iedere inzender bij het toezenden van de kooinummers de regels opschrijft mee te zenden.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de website van de Gekleurde Zanger. Via dat medium worden
geïnteresseerden al enige tijd op de hoogte gehouden
• De inbreng van vogels vindt plaats in tijdvakken om te voorkomen dat er meer als 20 inzenders tegelijk op
locatie zijn. De tijd van inbrengen is voor elke inzender schriftelijk toegezonden
• Bij de ingang A (zie bijlage 1) is desinfectiemiddel geplaatst en zijn mondkapjes beschikbaar zodat de
inzenders hun handen kunnen ontsmetten voor zij zich met het inschrijfformulier. Ontsmetten en
mondkapje is verplicht gesteld
• Na desinfecteren handen en plaatsen mondkapje meldt de inzender zich bij de inschrijftafel A2. Daar wordt
de inschrijving van de vogels gecheckt en tevens wordt daar de gezondheidsverklaring, naam en
telefoonnummer van inzender opgenomen. Deze gegevens worden per tijdvak bijgehouden door de
vereniging. Vervolgens krijgt de inzender de instructies voor het plaatsen van de kooien op de
gereedstaande tafel A1
• Als de inzender gereed is met het plaatsen van de kooien op tafel A1 en het pand verlaten heeft halen de
vrijwilligers de kooien van de tafel en brengen ze die naar de Hal 1 (zie bijlage 1) die bestemd is voor de
vogels
• Een andere mogelijkheid voor het innemen van de vogels is dat de inzender de kooien op een veilingkar
zet en dat die kar bij de ingang A door een vrijwilliger wordt overgenomen om naar Hal 1 te brengen
• Pas als een inzender gered is met de inbreng van zijn vogels en het pand verlaten heeft kan de volgende
inzender zich melden bij A2.
• Het afhalen van de vogels vindt plaats in tijdvakken waarbij de omgekeerde volgorde gehanteerd wordt
zoals die bij de inbreng is toegepast
• Toezicht door bestuur is gewaarborgd
Fase bezichtiging door inzenders
• Bezichtiging van de vogels is slechts mogelijk voor inzenders van vogels op vertoon van het
inschrijfformulier
• Bezichtiging is slechts mogelijk op inschrijving op vooraf door het bestuur vastgestelde tijdvakken.
Daarbij hanteert de vereniging het aantal van 20 inzenders tegelijk op locatie zijn. De tijd van inbrengen is
aan elke inzender ruim vooraf kenbaar gemaakt. In eerste aanleg kan worden ingeschreven op een
tijdvak. Bij te veel aanvragen (meer als 20) neemt het bestuur contact op om een ander tijdvak toe te
bedelen. Het bestuur beslist daarbij
• Bij de ingang A (zie bijlage 1) is desinfectiemiddel geplaatst en zijn mondkapjes beschikbaar zodat de
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inzenders hun handen kunnen ontsmetten voor zij zich met het inschrijfformulier. Ontsmetten en
mondkapje is verplicht gesteld. Bij de ingang zullen, duidelijk zichtbaar middels pamfletten, de regels met
betrekking tot Covid 19 op locatie en de regels met betrekking tot dierenwelzijn
In Hal 2, bij locatie B, wordt door een vrijwilliger van de vereniging gewezen op een gereed liggend schrift
om naam en telefoonnummer in te vullen in het betreffende tijdvak. Daarnaast dient de inzender een
Gezondheidsverklaring in te vullen
Inzenders met gezondheidsklachten die COVID-19 gerelateerd kunnen zijn, worden (beleefd) te toegang
geweigerd
Bij locatie B wordt bij het binnengaan toezicht gehouden op de 1,5 mtr. regel en het dragen van een
mondkapje. Daarnaast bewaakt de vrijwilliger bij locatie B het maximum aantal inzenders in Hal 1.
Looproutes zijn uitzetten en er is “éénrichting loopverkeer”. Zie bijlage 2.
Hal 1, waar de vogels zijn opgesteld, is voorzien van een aparte ingang (B) en uitgang (C). Zie beide
bijlagen
Toezicht door bestuur gedurende de alle tijdvakken dat de inzenders de vogels kunnen bezichtigen

Aanvullende opmerking:
Indien door de gemeente Lochem wenst dat het aantal genodigden, van maximaal 20 personen tegelijk, bij de
bezichtiging teruggebracht moet worden naar een lager aantal zal de vereniging daar opvolging aan geven.
Beide hallen zijn geventileerd.
Bijlagen:
1. Weergave van de situatie en plaatsing van voorzieningen
2. Plattegrond waarop de looproute is weergegeven

Secretariaat Vogelvereniging
“De gekleurde Zanger C.L.W. Noorduyn” te Lochem.
Secretaris:
Arie Kozijn
Reeverweg 29
7217TA Harfsen
06-20258140
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Aangesloten bij de Ned. Bond van Vogelliefhebbersnr.: L.19
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Zutphen nr.: 40101523
Email: info@vogelvereniginglochem.nl

Koninklijk goedgekeurd bij besluit van 14-06-1976 nr.: 81.252
Website: www.vogelvereniginglochem.nl
Bankrekening nr.: .: NL.70 Rabo 011.38.28.780
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