Hesjes
Op de bondsshow is het al lang ingeburgerd. Op de districtstentoonstelling ook en
bij de afdelingen zie je het ook steeds vaker: hesjes !
Buiten de bond is het allang gewoon. Bij sportverenigingen. evenementen, grote
bedrijven en waar al niet, lopen mensenrond in fel gekleurde hesjes. Herkenbaarheid
is belangrijk, want het is handig u wanneer je de weg niet weet, je hulp nodig hebt of
je een algemene vraag hebt. Serieuzer wordt het wanneer het een verkeersregelaar
betreft of E.H.B.O.-er. De kleur van de hesjes is dan verplicht oranje en de drager
heeft dan ook een gecertificeerde opleiding gevolgd. Dat vinden we inmiddels al heel
gewoon.
Het zal menigeen wel bekend zijn dat de overheid de regelgeving voor het organiseren
van evenementen steeds strakker maakt. Dat geldt dus ook voor ons hobby.
Vanaf 2020 moet bij elke tentoonstelling of beurs toezicht zijn op het welzijn van de
vogels. De overheid heeft nog niet een programma van eisen opgesteld, maar we
weten dankzij de informele contacten wel wat de overheid graag wil zien.
De NBVV kiest ervoor om niet te wachten, maar alvast zelf een opleiding
"Surveillant/Toezichthouder" op te starten. De opleiding willen we absoluut
aantrekkelijk en eenvoudig houden.
De cursus wordt in de regio gehouden en zal behalve een gezamenlijke
avondbijeenkomst verder digitaal aangeboden worden. De praktijk krijgt de grootste€
nadruk in de cursus. Aan de hand van filmmateriaal en het gezamenlijk bezoeken van
een markt en een beurs, wordt geoefend in de praktijk. De theorie wordt zo beperkt
mogelijk gehouden. Met deze opleiding ben je dan bevoegd om als
surveillant/toezichthouder op afdelingsniveau aan de slag te gaan.
We verwachten dat een ervaren liefhebber die regelmatig mee helpt in de organisatie
van een vogelevenement weinig moeite zal hebben deze cursus succesvol te
doorlopen. Dus, wat let u om mee te doen? De kosten wellicht? Deelname is gratis.
De N.B.v.V. biedt de cursus aan haar leden aan.
Wie er echt lol in krijgt, kan er een tweede cursusjaar aan vastknopen.
Zowel de praktijk als de theorie wordt dan verder uitgediept.
Na deze cursus opereer je ook op grotere evenementen.
De N.B.v.V. roept hierbij de districten en afdelingen op om dit onderwerp op de
agenda te zetten. Het is van belang dat er in ieder district een aantal mensen deze
cursus gaan volgen. Verder vragen we de medewerking van de organisaties van
vogelbeurzen en tentoonstellingen om de cursisten met open armen te ontvangen.
Laten we dit met zijn allen voortvarend oppakken, zodat we klaar zijn voor
toekomst, in het belang van onze mooie hobby.
Klaas Snijder.

