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Medelingen i.v.m.
hervatten
activiteiten in de
maand juni 2020

Amici della natura

Beste excursiegevers en andere
KNNV leden (afdeling Nijmegen eo).

Al onze excursieactiviteiten liggen nu al twee maanden
stil en dat zal deze maand mei ook nog zo zijn. Maar,
zover het er nu uitziet, zal het vanaf de eerste juni
mogelijk zijn weer bijeen te komen in groepen van
maximaal 30 personen.
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Uiteraard altijd onder voorwaarde van toepassing van
de maatregelen geldig in de “anderhalve meter
samenleving”. Dit laat het ook ons toe weer bijeen te
komen voor excursies.

Wij willen jullie hierbij dan ook uitnodigen ons
eventuele excursies voor juni aan ons door te geven.
Wij publiceren die dan in de nieuwsbrief “Amici della
Natura” die 25 mei uitkomt en publiceren dat op onze
site. https://www.knnv.nl/afdeling-nijmegen
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Maar je behoeft je absoluut niet (moreel) hiertoe
verplicht te voelen. Mocht je er nog niet aan toe zijn en
het risico te groot achten, dan begrijpen wij dat
volledig. Wacht dan maar gewoon af tot je het weer
veilig acht.

De excursiegevers die wèl staan te popelen het veld
weer met anderen in te trekken wordt wèl gevraagd
het volgende in acht te nemen.
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En dit onder voorbehoud van veranderingen in het
regeringsbeleid en/of uit te brengen richtlijnen van
onze landelijke KNNV leiding.

Jullie zullen begrijpen dat groepen van 30 voor onze
excursies veel te groot zijn, wij denken aan een uiterst
maximum van tien à twaalf deelnemers. Dit aantal zal
ook zeker sterk afhankelijk zijn van de aard van de
excursie.
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Een excursie type landschapswandeling laat meer
mensen toe dan een type “insectenwerkgroep”, als zo
een excursie überhaupt nu mogelijk is. Denk hierover
na, wij laten de beslissing hierover aan jullie gezonde
verstand.

Uiteraard kunnen wij verwachten dat ook onze leden
staan te trappelen om deel te nemen aan deze
excursies en dat zal waarschijnlijk ook tot
teleurstellingen leiden.
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Om deze teleurstellingen tegen te gaan bevelen wij
uitdrukkelijk aan dat de deelnemers zich vooraf
aanmelden bij de excursiegevers. Op deze wijze
vermijden wij dat teveel deelnemers komen opdagen
en wij een aantal ter plekke moeten teleurstellen..
Bovendien, en dat is zeker belangrijk, beschikken de
excursieleiders dan ook over de namen en
(mail)adressen van hun medewandelaars.
Behulpzaam bij problemen achteraf.

Wij mogen verwachten dat veel leden zich gaan
aanmelden en dan kan de selectie irritatie
veroorzaken bij de afgewezenen. Wij vragen jullie dan
ook deze zorgvuldig en eerlijk uit te voeren. Liever
niet simpelweg “wie het eerst komt, het eerst maalt”,
want niet iedereen kan van de aankondigingen direct
kennis nemen.
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Laat men zich aanmelden na een bepaalde datum en
dan wèl volgens bovenstaand principe. Of via loting.
En, als dezelfde excursiegever meerdere excursies
geeft bij de volgende excursies de eerder
“uitgelotenen” wèl laten deelnemen.

Vanwege het hiervoor vermelde kunnen de excursies
in principe ook alleen open staan voor onze leden. Dat
is onsympathiek en zeker ook tegen onze principes,
maar nu onvermijdelijk. Wij houden de informatie
over de excursie dan ook “binnenshuis” en wij laten
die niet publiceren in de pers.
Uiteraard maken wij de voorgenoemde informatie
bekend bij het publiceren van onze wandelingen,
iedereen kan daarvan kennis nemen en ernaar
handelen.
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Wij geven toe dat bovenstaande nogal ingewikkeld
over komt, maar een incorrect ervaren toepassing van
de selectie kan tot grote onvrede leiden bij onze leden.
Op deze wijze wordt het nadeel van het weer opstarten
van excursies groter dan het voordeel. Dat moeten wij
vermijden! Ook moeten wij er ons van bewust zijn dat
wij nog altijd gevaar lopen op besmetting.

Kortom, jullie excursieleiders hebben nu veel meer
verplichtingen dan je tot nu toe had.
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Je zal er ook op moeten toezien dat de (anderhalve)
meter afstand wordt gerespecteerd. Dat alles in het
besef dat jij tenslotte de eindverantwoordelijkheid
hebt.
Met belangstelling wachten wij jullie bijdragen voor de
maand juni af. Zend deze, vóór 25 mei op naar Jan
Nillesen voorzitter@nijmegen.knnv.nl
Alvast onze dank en ongetwijfeld ook van onze leden.

Opgave excursie voor de maand juni.
Dag; Plaats van samenkomst, Tijd, adres
excursieleider waar men zich bij kan opgeven.
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Opgave aan
Jan Nillesen deraetsingel 6 5831KC Boxmeer Telefoon
0485574780 E mail: voorzitter@nijmegen.knnv.nl
Voor de maand juni is het te kort dag om nog een
convo samen te stellen. In de maand juli hopen wij U
weer met een convo te kunnen berichten.

Met vriendelijke groet,
Het plaatselijk KNNV
bestuur
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