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Beste leden en vrienden van K.N.V. Ornithophilia, 

Plannen 

De vergaande maatregelen die getroffen zijn in het kader van de coronacrisis vallen de kleindierenliefhebberij zwaar. 

In het voorjaar leek met name het zuiden van Nederland getroffen te zijn door het coronavirus COVID-19. Nu gaan 

met name de randstad, Groningen en het gebied rondom Eindhoven gebukt onder de uitbraken. In de rest van 

Nederland raken ook mensen besmet. Daardoor hebben België en Duitsland nagenoeg geheel Nederland als rode 

zone aangewezen. Het is een virus dat ons dwingt tot uiterste alertheid en zorgvuldigheid. We moeten fysieke 

contacten beperken. Daarvan hebben wij allemaal last in het sociale verkeer. We willen immers onder de mensen zijn, 

onder medeliefhebbers en samen met onze kleindierenliefhebberij bezig zijn. Om te laten blijken dat uw K.N.V. 

Ornithophilia zeker niet stil staat, maar wel vanwege de overheidsmaatregelen op afstand moet blijven in de actuele 

omstandigheden, bieden wij u deze informatiebrief aan.   

Overlijden Frits Calf 

Begin juni bereikte ons het intens trieste bericht dat Frits Calf is overleden. Frits was lange tijd bestuurslid van K.N.V. 

Ornithophilia. Hij vervulde voor onze vereniging veel jaren met grote betrokkenheid het penningmeesterschap. Als 

man met een bankachtergrond was hij steeds uiterst zorgvuldig. Zo gaf hij opvolging aan strakke systemen om op die 

wijze de goede zorgen voor onze financiën te waarborgen zodat deze gezond bleven. Deze persoonlijke aanpak kwam 

voort uit zijn rechtschapenheid en zijn grote hart voor de liefhebberij. Frits was daarnaast persoonlijk een echte 

kleindierenliefhebber. Hij was in het bestuur van K.N.V. Ornithophilia de kippenman van de Nederlandse rassen zoals 

Assendelfters. Daarover kon hij met bijzondere toewijding heel veel vertellen. Frits was echter niet alleen ‘van’ K.N.V. 

Ornithophilia. Frits was een verenigingsmens in hart en nieren. Veel organisaties konden rekenen op hem als lid of in 

het bestuur. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Frits gedecoreerd werd als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Die 

onderscheiding en waardering had hij meer dan dik verdiend. Uiteraard was Frits ook een van onze ere-leden die 

steeds opbouwend kritisch met het bestuur bleef meedenken. Frits is 79 jaar oud geworden. Wij herinneren ons Frits 

als een vriend, een bijzonder mens, als Noord-Hollander, als kippenman, als penningmeester en als nog veel meer 

goeds. Vandaar dat wij Frits nimmer vergeten, maar zeker missen binnen de gelederen van K.N.V. Ornithophilia.       

Cororna en verbod op dierenmarkten en dierenbeurzen 

Wij hebben te maken met een tweede coronagolf. Veel mensen zijn eigenlijk moe en moedeloos van alle maatregelen 

om deze pandemie in te dammen. Het duurt voor ons allemaal immers al veel te lang. Daarbij gelden niet overal 

dezelfde maatregelen. Dat maakt het er niet gemakkelijker op. Inmiddels heeft de Minister van LNV Carola Schouten 

op 29 september in het nieuws gebracht dat zij onderzoekt of dierenmarkten en –beurzen tijdens de coronacrisis 

verboden kunnen worden. Volgens de media leven er bij meerdere politieke partijen grote zorgen ten aanzien van 

dierenmarken en dierenbeurzen met o.a. exotische dieren. Zij gaan er vanuit dat in het Chinese Wuhan op zo’n markt 

de pandemie begonnen is. Met het verbod op dierenbeurzen wil de politiek het mens-diercontact en daarmee het 

besmettingsgevaar inperken. Als dit verbod er komt, zal de liefhebberij zich ervoor moeten inzetten dat het tijdelijk is. 

Ik breng u dit zeker niet onder de aandacht omdat ik een doemdenker ben, maar ik ben wel een realist. In het 

verleden zijn er meer tijdelijke maatregelen getroffen, die definitief bleven. De coronacrisis en de daarvoor getroffen 

maatregelen vragen nu enorm veel van uw geduld, discipline en zorgvuldigheid. We zullen en moeten allemaal deze 

aan de dag blijven leggen en dat voor u zelf, voor u naasten en medemens. Dit trekt een enorme wissel op onze 

vereniging en op onze liefhebberij. Omdat er eigenlijk geen andere optie is, zullen we moeten volhouden       



Toekomstplannen 

Deze onzekere tijd heeft het bestuur tot nu toe gebruikt om heel grondig naar de toekomst van K.N.V. Ornithophilia 

te kijken. Wij hopen en gaan er vanuit dat in de tweede helft van 2021 de meeste coronamaatregelen niet meer 

gelden. Dan kan wellicht de kleindierenliefhebberij weer opleven. Wij gaan er wel vanuit dat er misschien nog wat 

regels gelden. Verder moeten we nog steeds met bijvoorbeeld vogelpestuitbraken rekening houden. Met dit 

uitgangspunt in het achterhoofd gaan wij u de komende tijd plannen voorleggen in het belang van de liefhebberij en 

in het belang van K.N.V. Ornithophilia. Met sommige plannen gaan we al aan de slag. Daar is op eerdere algemene 

ledenvergaderingen al gevraagd. 

Dit zijn enkele van de ideeën en plannen die wij aan het uitwerken zijn: 

- Het moderniseren van de website van K.N.V. Ornithophilia zodat niet alleen de vereniging maar misschien ook 

leden zich daarop kunnen presenteren; Daarvoor willen wij de eigen site in een nieuw jasje steken. Uieraard 

moeten we bekijken hoe een en ander goed geregeld kan worden. Zowel door bestuursleden maar zeker ook met 

op dit vlak deskundige liefhebbers van buiten het bestuur zal dit plan worden aangepakt; 

- De organisatie van een kleindierenevenement of (jong-)dierententoonstelling. Een commissie binnen het bestuur 

heeft al een eerste plan op hoofdlijnen op papier gezet. Zij stellen vast dat er enerzijds wel een aantal zaken nog 

goed geregeld moet worden o.a. wat betreft accommodatie, bemensing, financiën, afdekking van risico’s etc. 

Anderzijds wordt door deze commissie onderkend dat een tentoonstelling organiseren steeds veel geld kost en 

dus risico meebrengt. Ook deze punten vragen uiteraard aandacht en een solide oplossing. Door de commissie is 

een conceptplan als praatstuk bij het bestuur neergelegd.  

- Het oprichten van een Ornithophiliastichting om het vastgoed tegen risico’s en verliezen te beschermen zoals die 

optraden bij de meest recente tentoonstellingen. Met zo’n stichting kan worden gewaarborgd dat de jaarlijkse 

opbrengsten van het vastgoed steeds weer voor K.N.V. Ornithophilia ter beschikking komen. Het vastgoed blijft 

dan buiten schot van die eventuele risico’s als er met tentoonstellingen verliezen worden geleden. Over dit 

onderwerp is onder andere overleg geweest met prominente leden zoals Gerard de Bruin, de vastgoedcommissie  

en anderen. 

- Het laten restaureren van het vaandel van K.N.V. Ornithophilia zodat dit waardevolle erfstuk ook voor de nabije 

toekomst in een goede staat behouden blijft. 

- Het onderbrengen van het archief van K.N.V. Ornithophilia bij het Pluimveemuseum in Barneveld. In het museum 

kan wellicht een klein deel van de collectie permanent tentoongesteld worden in een daarvoor ingerichte vitrine. 

- Het scheppen van de mogelijkheid van eventuele keuringen aan huis voor liefhebbers die dat heel graag willen 

waarbij dan de resultaten van die keuring van de dieren, de verzorging, de manier van houden en registratie op 

de eigen site worden kenbaar gemaakt voor 1 of 2 jaar. Als alle kosten van een dergelijke thuiskeuring vergeleken 

worden met alle kosten die een liefhebber maakt voor de keuring van een aantal van zijn of haar dieren op een 

tentoonstelling is thuis keuren goedkoper. Niet onbelangrijk is dat dit ook diervriendelijker is.   

- Het op een blijvende basis samenwerken met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en Dibevo en eventueel 

daarmee met enige regelmaat dierenevenementen of liefhebbersbeurzen of –bijeenkomsten organiseren. 

Misschien heeft u als lid goede suggesties die in dit rijtje van mooie toekomstplannen en gedachtenspinsels passen. 

Uiteraard zal de uitwerking van deze plannen tijd in beslag nemen. Dit leidt ertoe dat deze niet allemaal tegelijkertijd 

klaar zijn en geïntroduceerd worden. Het bestuur is zich ervan bewust dat sommige plannen de instemming van de 

algemene ledenvergadering moeten hebben. Vanzelfsprekend zijn wij die zorgvuldigheid niet uit het oog verloren.           

Algemene ledenvergadering 

In onze voorgaande nieuwsbrief ging het bestuur er vanuit dat voorbije september een algemene ledenvergadering 

gehouden zou kunnen worden. De ontwikkelingen omtrent corona maakten naar het oordeel van het bestuur het niet 

verantwoord om u voor een algemene ledenvergadering uit te nodigen. Wederom zijn er strenge maatregelen 

afgekondigd die tenminste gelden tot 22 oktober. Het ziet er voorlopig naar uit dat ook daarna er coronaregels 

blijven gelden, die belemmerend zijn voor de algemene ledenvergadering.  

 



Om die reden is het voorstel om de algemene ledenvergadering 2020 en 2021 te gaan combineren volgend jaar. Er is 

voor deze algemene ledenvergadering nog geen datum gepland. Wel zal het bestuur dan uiteraard rekening en 

verantwoording afleggen voor het door haar gevoerde beleid in 2020 en toelichting geven op de aanpak van de 

hiervoor genoemde plannen en voorstellen.   

Bestuursvergaderingen, social media en bereikbaarheid 

In de vorige nieuwsbrief maakte ik u erop attent dat de bestuursvergaderingen zijn opgeschort. Immers ook van de 

bestuursleden wordt de gezondheid niet op het spel gezet. Toch is er zo nu en dan overleg tussen de bestuursleden. 

Zodoende heeft er zich iets speciaals voorgedaan in de geschiedenis van K.N.V. Ornithophilia. Het was namelijk de 

vastgoedcommissie onder leiding van onze 90-jarige erevoorzitter die zeer recent de eerste digitale vergadering heeft 

gehouden in de geschiedenis van K.N.V. Ornithophilia door middel van Microsoft Teams. Deze wijze van met elkaar 

communiceren was voor onze vereniging nog een proef. Echter de vier deelnemers waren hierover enthousiast. 

Vandaar dat niet wordt uitgesloten dat deze wijze van digitaal overleg in de nabije toekomst door het bestuur of 

bestuursleden meer benut gaat worden.  

Overigens is vanzelfsprekend het bestuur altijd bereikbaar. U kunt telefonisch en door middel van e-mail of brief 

contact opnemen met het voltallige bestuur door u te richten tot de secretaris. Langs die weg zouden wij graag 

vernemen wat u van deze nieuwsbrief vindt en van de plannen en gedachtenspinsels zoals hiervoor kort beschreven 

zijn. Uiteraard kunt u ook met individuele bestuursleden contact opnemen. Wij zijn er immers om de vereniging te 

vertegenwoordigen en onze leden te informeren. Het kan niet voldoende onderstreept worden dat wij graag uw visie 

en/of mening en/of opvattingen vernemen. Uiteraard dienen deze gericht te zijn op en relevant te zijn voor de 

toekomst van K.N.V. Ornithophilia. Als uw inbreng daarop is gericht, is het vanzelfsprekend fijn als deze ook 

opbouwend is voor de vereniging. Immers een vereniging ben je vooral samen.   

Tot slot 

Eind vorig jaar stond in Kleindier Magazine dat K.N.V. Ornithophilia springlevend is. Ook al moeten we samen 

gedwongen pas op de plaats maken, we moeten allemaal bedenken dat deze situatie maar tijdelijk is. We doen het 

voor de gezondheid van onze naasten, van ons zelf en van vele anderen. Met die idee en drijfveer moeten we de 

komende tijd zien door te komen en dat in de wetenschap dat er weer andere tijden komen. Dan willen wij met u 

weer goed aan de slag gaan met mooie plannen voor K.N.V. Ornithophilia    
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