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Geachte sponsor 
 
Het bestuursorgaan van NOFON vzw, heeft in het kader van de huidige fase van de COVID 
pandemie de pro en contra’s afgewogen en het moeilijke besluit genomen om deze groots 
opgezette show niet te laten doorgaan. 

 
We moeten bekennen dat iedereen van ons bestuursorgaan het spijtig vindt, maar anderzijds is het 
een verstandige beslissing ter bescherming van deelnemers en bezoekers. Immers vrijwel iedereen 
wordt in zijn directe omgeving wel geconfronteerd met besmette familieleden, vrienden of 
bekenden. 

Op grond van de huidige berichtgeving van 
 
dagelijks stijgende besmettingscijfers is het zonder 

meer de vrees van ons bestuursorgaan 
 
dat een evenement als de NOFON show niet veilig te 

organiseren is. Los van het feit dat er mogelijk strengere maatregelen op ons af kunnen komen die 
dan een eventuele afgelasting op het laatste moment zouden opleggen. 

Ondanks deze tegenslag kijken wij toch wel 
 
met bijzonder veel 

 
vertrouwen uit naar de NOFON 

show 2022. We beseffen als geen ander dat wij iedereen die zich voor de nu afgelaste show had 
geëngageerd in 2022

 
zullen nodig hebben. 

Met  bijzondere achting danken wij: 

- onze sponsoren voor het vertrouwen dat zij  in ons hadden voor de 2021 editie.  Wij hopen
dat ze volgend jaar hun engagement zullen herhalen.  De reeds gestorte voorschotten zullen
uiteraard terugbetaald worden.

- onze keurmeesters die hadden opgegeven om zich beschikbaar te stellen voor het
beoordelen van de vogels, bedankt daarvoor. Hopelijk zien we iedere keurmeester volgend
jaar terug op de NOFON show 2022

- de vele medewerkers die enthousiast hun steun betuigden. Met jullie blijvende steun
maken we er samen in 2022 een bijzonder feest van.
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- onze liefhebbers die gedreven hun vogels hebben voorbereid en reeds intekenden. Weet 
dat zonder hun aanwezigheid dit evenement geen zin had en heeft. Wij hopen dat zij ook in 
2022 hun prominente rol zullen opnemen. Ook deze mensen ontvangen heel binnenkort de 
reeds overgemaakte inschrijvingsgelden voor deze editie; 

- de vele sympathisanten die een bijzondere band met de vogelhouderij in onze contreien 
hebben en ongetwijfeld hun opwachting zouden en zullen  maken; 

 
Wij hebben ongetwijfeld heel wat mensen ontgoocheld met deze bijzonder pijnlijke doch sterk 
onderbouwde beslissing. We maken ons echter sterk dat we volgend jaar onze droom 
verwezenlijken.  

Noteer nu alvast 16,17 en 18 december 2022 in jullie agenda. Het wordt met jullie bijzondere steun 
en volgehouden inzet immers een grandioos gebeuren. 
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