Datum: 11 augustus 2020
Geacht lid,
Volgende bijeenkomst:
In verband met het nog steeds actieve Covid-19 virus heeft het bestuur na overleg besloten
om de geplande bijeenkomst van zondagmiddag 6 september, tot een nader te bepalen
datum uit te stellen.
Zodra er een nieuwe datum bekend is zal u daarover worden geïnformeerd.
Verder zijn de volgende mededelingen ontvangen.
Mededeling 1
Het volgende bericht ontvangen van Chris Bowen op 16 april:
 ‘I hear from Japan that sword imports have been paused while the virus restrictions are in

effect. Don’t send any swords to Japan till further notice’.
Mededeling 2

Het volgende bericht ontvangen van Fred Weissberg:
 De 2020 DAI TOKEN ICHI, in TŌKYŌ, JAPAN is geannuleerd.
Mededeling 3
Inreisbeperkingen Japan
 De Japanse autoriteiten hebben inreisbeperkingen ingesteld voor Nederlanders die naar
Japan willen reizen.

Inreisverbod
Toegang tot Japan wordt ontzegd aan mensen die 14 dagen voorafgaand aan hun reis in
Nederland zijn geweest. Het inreisverbod voor Nederland duurt voor onbepaalde tijd. De lijst
met andere landen waarvoor een inreisverbod geldt is te vinden op de website van de
International Air Transport Association (IATA).
Let op! Ook als u in bezit bent van een verblijfsvergunning, komt u Japan niet in als u in de
14 dagen voorafgaand aan uw reis in Nederland bent geweest.
Visumbeperkingen
Het is voor Nederlanders niet meer mogelijk om visumvrij naar Japan te reizen. Dit geldt ook
voor andere Schengen-landen.
U krijgt geen visum indien u in de 14 dagen voorafgaand aan uw reis in Nederland was.
Hetzelfde geldt voor de andere landen die hierboven zijn genoemd.
Visa die in Nederland zijn afgegeven voor 20 maart zijn ongeldig verklaard door de Japanse
autoriteiten.
Verblijfsvergunningen blijven wel geldig.
Wij wensen iedereen veel sterkte de komende tijd, zorg goed voor jezelf en elkaar!
Hopelijk tot snel!
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