Mededeling KCM 28-11-2021
Het bestuur van de NCTC heeft zich, na de persconferentie van 12 november 2021, beraden over de
KCM op 28 november.
Het aangescherpte overheidsbeleid is erop gericht om het aantal contactmomenten per dag te
verminderen. Daarnaast gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) zoveel
mogelijk door, terwijl in de avond het aantal contactmomenten meer wordt beperkt.
We zijn ons er van bewust dat er leden zijn die zich afvragen of het verstandig is een evenement als
de KCM te organiseren. Ook zijn er leden die van mening zijn dat het goed is dat er weer een
evenement als de KCM, binnen alle bestaande regels en adviezen, gehouden kan worden.
We respecteren beide meningen in gelijke mate, maar met meerderheid van stemmen heeft het
bestuur besloten dat de KCM kan doorgaan als we ons protocol aanscherpen én als iedereen die
meedoet zich aan de maatregelen houdt.
We hebben er begrip voor als inschrijvers besluiten om, gezien de huidige situatie rond COVID 19,
liever niet aan de KCM deel te nemen. Daarom bieden we die inschrijvers de gelegenheid om een
gedane inschrijving ongedaan te maken. U krijgt dan de al betaalde inschrijfgelden teruggestort.
In het kort zijn de maatregelen:
1. Uiteraard als eerste: houd je aan de algemene basisregels.
2. Voor deelnemers en vrijwilligers geldt dat je een geldige QR-code (of papieren bewijs) moet
hebben om binnen te mogen.
3. Iedereen heeft een vaste zitplaats (breng je eigen stoel mee). Dat betekent dat iedereen zoveel
mogelijk op zijn eigen plek blijft. Lopen naar de ring als je aan de beurt bent en lopen naar het
toilet/de kantine/de stands/fotograaf is toegestaan, maar probeer dit te beperken en te combineren.
4. De 1,5 meter-regel is geen advies meer, maar een verplichting. Het dragen van een mondkapje is
niet verplicht, maar we raden iedereen aan zo veel mogelijk wel een mondkapje te dragen, zeker bij
contactmomenten en bij het verlaten van de vaste zitplaats. Houd deze maatregel in acht.
5. Bezoekers zijn niet toegestaan.
6. Per ingeschreven hond zijn maximaal twee begeleiders toegestaan.
7. Kom tussen 09.00 en 10.00 uur of tussen 11.30 en 12.30 uur afhankelijk van wanneer je ongeveer
aan de beurt bent. Alle inschrijvers ontvangen in de week vóór de KCM daar nadere informatie over.
We beginnen met de jongste pups, dan de pups en daarna de reuen. Heb je bijvoorbeeld alleen een
teef ouder dan 9 maanden ingeschreven, dan ben je ’s middags aan de beurt en kan je tussen 11.30
en 12.30 uur komen.
8. Houd je aan de eenrichting looproutes.
9. Ben je klaar met showen en hoef je ’s middags niet in de erering te lopen, blijf dan niet. De
keurverslagen worden niet op de KCM uitgegeven. Je krijgt ze z.s.m. per email toegestuurd.
10. De draagnummers en de catalogus zijn, zoals altijd, op de KCM bij het secretariaat op te halen,
maar daarnaast krijg je in de week vóór de KCM het draagnummer per email toegestuurd. Om de
contactmomenten op de KCM te beperken, kun je je draagnummer(s) thuis printen en mee nemen.
Ook kan je i.p.v. de papieren versie de digitale versie van de catalogus raadplegen. Deze zal op
zondag 28 november vanaf 08.00 uur online beschikbaar zijn.
Mocht je n.a.v. de persconferentie of de hier bovenstaande aangepaste regels besluiten niet aan de
KCM deel te willen nemen, laat dat dan z.s.m., maar uiterlijk voor woensdag 17 november 12.00 uur
weten via een mail naar: evenementen@nctc.nl
De penningmeester zal het inschrijfgeld dan terugstorten.

Het aangepaste protocol zal op de website terug te vinden zijn en in de hal opgehangen worden. Ook
zullen de deelnemers het opnieuw toegestuurd krijgen.
Mochten er vragen/opmerkingen zijn, stuur dan een mail naar Saskia Tuinte commissaris2@nctc.nl
of Karin van Grunsven commissaris4@nctc.nl of bel even.

