Heren/vogelvrienden
U hebt onderstaand bericht ontvangen. E.e.a. behoeft enige uitleg namens het HB.
Als HB hebben wij afgelopen vrijdag gesproken over acties die mogelijk nog te
voeren zijn. In deze HB vergadering waren we tot de conclusie gekomen een actie
op touw te zetten met een opgestelde brief die vervolgens door onze leden getekend
en doorgestuurd kon worden naar de 2e Kamer als proteststem en het verzoek aan
het demissionair kabinet om aanpassingen te doen op de zeer algemeen
geformuleerde Dierenwet. Hier waren wij zaterdag druk mee doende, toen er bericht
kwam van onderstaande vereniging.
Uit dit bericht bleek dat de KNV Ornithophilia inmiddels een zeer bruikbaar stuk had
opgesteld en dit werd aan ons voorgelegd. Dit is het stuk wat u als bijlage in de mail
van Hans van der Stroom toegestuurd heeft gekregen. Het HB steunt deze brief,
kent de inhoud en heeft de inhoud samen met alle andere hobby organisaties
in Nederland omarmd. Elke hobby organisatie in Nederland gaat hier mee aan de
slag.
Het is zaak dat deze brief breeduit bekend en ondertekend gaat worden. Elk initiatief
die komt tot het verkrijgen van 40.000 handtekeningen is welkom. Duidelijk moet
echter zijn dat de brief ingevuld, gedagtekend en van een HANDTEKENING voorzien
moet worden. Vervolgens kan deze brief of per post naar het vermelde adres
gezonden worden of (na gescand te zijn) digitaal verzonden worden naar het
vermelde adres.
Wij roepen u en alle vogelliefhebbers op zoveel mogelijk actie te ondernemen, zodat
er mogelijk een aanvulling op deze wet gemaakt kan worden. U kunt bijvoorbeeld bij
de dierenspeciaalzaken kopieën neerleggen, de eigenaar van het bedrijf om
medewerking vragen om klanten e.e.a. te laten tekenen. Haal aan het eind van de
week de getekende formulieren weer op en stuur ze op naar het vermelde adres.
Vraag uw familie, kennissen, vrienden……. actie is nodig.
Het hoofdbestuur rekent op uw allen en beraadt zich over eventuele verdere
nevenacties.
Namens het hoofdbestuur
Albert Zomer
(2e voorzitter)

