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Beste leden ,

november 2020

Deelnemen aan een tentoonstelling of er een bezoeken, dat hadden we met zijn allen willen doen.
Tentoonstellingen zijn immers één van de hoogtepunten van onze hobby.
Dieren bewonderen , bijpraten met de collega’s en vrienden…het gemijmer over die ene zijn
keuring…
Helaas …COVID besliste er anders over . Zo goed als alle tentoonstellingen van dit jaar zijn afgelast,
ook onze eigen shows.
Gehoopt hadden we…om in december te kunnen herstarten met de ledenvergaderingen.
Helaas...het is niet toegelaten noch verantwoord om samen te komen.
De situatie is dan ook mogelijk nog ernstiger dan in het voorjaar, daarom gaan we ook de komende
tijd geen ledenvergaderingen houden.
Wanneer dan wel ?
Onmogelijk om dit te voorspellen...laat ons terug afspreken wanneer het toegelaten en
verantwoord is.
Het tentoonstellingsseizoen gaat dan wel niet door maar het aankomend kweekseizoen , dat kan
COVID ons niet ontnemen.
Het is dan ook bijna het moment om ringen te bestellen, dit kan ook dit jaar weer via onze club.
Administratief moet er ook één en ander in orde gebracht worden.
Leden die in orde waren met hun lidgeld in 2020 hoeven geen lidgeld voor 2021 te betalen.
Dit was aangekondigd en daar houden we ons aan.
Denk verder aan het vernieuwen of aanvragen van je fokkerskaart , zodat je volgend jaar geldig kan
tentoonstellen. Je verkrijgt hiermee ook het 3-maandelijks magazine van het VIVFN “ het vlaams
neerhof ” en het fokkersboek.
Zodra de vooruitzichten beter zijn, melden we ons weer.

Zorg goed voor elkaar en de dieren.
Het bestuur.

zie achterzijde

Vogelgriep H5
Beste leden ,
Alsof de COVID epidemie nog niet voldoende is , is er nu nog de vogelgriep H5 in het land.
Het voedselagentschap legt hiervoor maatregelen op die ook voor ons van toepassing zijn.Vanaf
01/11 gaat een periode van verhoogd risico in op het hele grondgebied. Volgende
preventiemaatregelen tegen het vogelgriepvirus worden verplicht van kracht:




Pluimvee van professionele houders, met uitzondering van loopvogels, moet worden opgehokt
of afgeschermd (met behulp van netten).
Hobbyhouders zullen hun pluimvee binnen (of onder netten) moeten voeren en drenken.
Er is een verbod op het drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of
regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben.


Je kan dit nalezen op de website van het FAVV
http://www.favv-afsca.be/newsletter-da-vt/newsletter307_nl.asp

LIDGELD 2021.
goed nieuws; je hoeft geen lidgeld te betalen voor 2021, je lidmaatschap zal automatisch
verlengd worden.
FOKKERSKAART.
In bijlage vindt je het aanvraagformulier om je fokkerskaart te vernieuwen voor het seizoen
2021-2022, Dit mag je ondertekenen en dateren, foute gegevens kan je wijzigen en in fluor
aanduiden. Vergeet ook niet om je rassen en kleuren te controleren en aan te passen. Verder
dien je ook het aantal fokdieren in te geven.
Is er geen formulier toegevoegd dan kan je het vinden op onze web site, of te bekomen via het
secretariaat.
Bij komende informatie kan je eveneens vinden op onze site.
Stort dan ook €15 op de rekening met vermelding fokkerskaart
Fokkerskaarten en fokkersboeken 2021-2022:
formulier inzenden voor 1 februari 2021 aan het secretariaat
U kan het formulier bekomen op het internet op de web-site van het Vlaams interprovinciaal verbond .
www.neerhofdieren.be
of op het secretariaat KPO.
Fokkerskaart 1e gezinslid:
15,00 Euro
Zij ontvangen hiervoor:
Fokkerskaart 2021, geldig vanaf 1 juli 2021 tot 30 juni 2022.
Het fokkersboek 2021-2022: hierin staan fokkers en hun gefokte rassen
Alle tentoonstellingen in België
Nuttige adressen, clubs enz.
Het tijdschrift “Het Vlaams Neerhof” de nummers september en december 2021, maart en juni
2022.
Fokkerskaart bijkomend gezinslid: zij ontvangen enkel de fokkerskaart.
3,00 Euro

Ringen verdeler:
Wijnants Rudi
Antwerpseweg 265
2340 Vlimmeren Beerse.
Tel: 03/311.58.73
kpo.ringen@gmail.com

Ringen voor 2021: formulier in bijlage
http://www.kempischepluimveevereniging.be
 Te bestellen voor 1 december! Kostprijs 0,25€. per ring.
 Het bedrag storten op het rekening nummer BE16-7331-4506-7974 van
de KPO met de vermelding “ringen”.
 Ringen zijn beschikbaar vanaf: duiven 1 januari en hoenders 1 maart.
 Bijbestellingen zijn mogelijk: bijbestellingen die voor de 3de zaterdag
van de maand binnenkomen, zullen beschikbaar zijn de volgende 3de
zaterdag van de maand.
 De ringen zijn af te halen na telefonische afspraak bij Rudi.
 Opsturen is ook mogelijk hiervoor zullen er tussen de €3 en €5 kosten
aangerekend worden.
 De laatste bestelling zal gebeuren op 30 juni.

Uitnodiging per mail: Leden die de uitnodiging liever per mail ontvangen, kunnen dit
doorgeven aan het secretariaat. Paul.kpo@telenet.be
secretaris Paul Versmissen

