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Zottegem, 1 september 2020. 

 
Beste leden, 
Beste kleinveeliefhebbers, 
 

Ondertussen is het al een tijd geleden dat u nog wat hoorde vanwege uw kleinveevereniging. 
De afgelopen maanden zijn gewoontegetrouw wel luwere maanden wat onze kleinvee-activiteiten betreft. 
 

De belangrijkste feiten spelen zich in die maanden immers vooral af binnen uw hokken waar u, beste leden-
fokkers, druk bezig bent geweest met de opfok van uw jonge dieren. 
 

In het laatste nummer van ons tijdschrift en meteen ook het eerste van deze jaargang, hadden wij het nog 
uitgebreid over de geplande algemene en statutaire vergadering van onze vereniging. 
Niets liet toen vermoeden dat wij deze een paar dagen later om de gekende reden dienden af te gelasten. 
 

Ongetwijfeld bent u sindsdien ook in de ban van de Corona-epidemie al was het maar omwille van de 
dagdagelijkse berichten in alle pers, nu al maanden lang. 
Hopelijk blijft het voor u en uw familie ook daarbij en wordt u niet geconfronteerd met de ziekte, noch van ver 
noch van dichtbij, noch op geneeskundig noch op economisch of ander vlak. 
Sowieso raakt deze pandemie ons allemaal in min of meerdere mate, en voorwaar raakt zij iedereen op sociaal 
vlak. 
 

Zonder excuses te willen zoeken, moeten wij toegeven dat gans deze problematiek ook onze kleinvee-werking 
wat in zijn greep had. 
 

Niemand heeft bij de jaarwisseling kunnen denken dat we, ja, in toestanden zouden geraken die de vergelijking 
met een oorlog kunnen doorstaan. 
 

Zonder twijfel hebt u de problematiek rond Covid-19 ook al in verband gebracht met de organisatie van onze 
jaarlijkse kleinveetentoonstelling en hoe dichter we ons belangrijkste evenement van het jaar naderen, hoe 
prangender de vraag wordt of en hoe organiseren mogelijk zou zijn. 
 

Toen we midden maart omwille van de opgelegde maatregelen onze algemene vergadering moesten annuleren, 
was het nog moeilijk in te schatten wat de draagwijdte van deze pandemie zou worden. 
Ondertussen is de impact steeds duidelijker geworden en beseffen velen onder ons dat het einde van de 
spreekwoordelijke tunnel nog niet in zicht is. 
 

Sinds begin juli is het bestuur zich over de situatie gaan beraden, ook omdat de voorbereidingen van onze 
jaarlijkse tentoonstelling stilaan intenser dienen te worden. 
Het sluitstuk van deze beraadslagingen vond plaats tijdens een Corona-proof-bestuursvergadering dd. 20 juli ll. 
 

Ter voorbereiding hadden de secretaris en de voorzitter de “COVID Event Scan“ ter beschikking gesteld door 
de nationale veiligheidsraad, ingevuld om via een vragenlijst ons evenement te scannen op het COVID-
veiligheidsrisico. 
Zij informeerden de bestuursleden met zoveel mogelijk relevante informatie, o.m. met de Corona-richtlijnen 
overgemaakt door het VIVFN en met het ‘Covid event protocol’ van de Vlaamse overheid, opdat zij met zoveel 
mogelijk kennis van zaken een juiste beslissing zouden kunnen nemen. 
 

Dat alles resulteerde in de beslissing om de editie 2020 van onze jaarlijkse kleinveetentoonstelling niet te 
laten doorgaan. 
Het is met spijt in het hart dat we u dit moeten melden, maar met een gevoel van grote 
verantwoordelijkheidszin voor alle mensen die bij deze manifestatie betrokken zijn. 
 
 
 



 
 
 

Zoals ik in het verleden al vaker aanhaalde bij de opening van onze tentoonstellingen, zijn immers heel wat 
mensen en schakels betrokken bij dergelijke organisatie. 
Bij deze beslissing dachten we aan diverse niveau’s  : 
 Bovenal stellen uw bestuursleden de gezondheid of het risico daarop, van alle leden van het Inrichtend 

Comité, van alle medewerkers én hun familie voorop. Het vormt dé hoofdreden voor annulering, mede 
omdat de meesten van ons comité qua leeftijd sowieso tot de groep met verhoogd risico behoren. Het is 
dus in het bijzonder uit verantwoordelijkheidszin voor de mensen die ons al zovele jaren helpen en die 
ons bijzonder dierbaar zijn, dat we deze moeilijke beslissing nemen. We schatten het risico en de 
mogelijke gevolgen voor de medewerkers zelf, maar ook voor hun dierbaren en kennissenkring te hoog 
in. Hoe nauw onze hobby, onze vereniging en onze jaarlijkse tentoonstelling ons ook aan het hart 
liggen, zij mogen nooit de gezondheid van medewerkers en leden in de weegschaal leggen. 

 Dezelfde overwegingen gelden trouwens ook voor onze trouwe exposanten, standhouders, keurmeesters 
en zovele derden die bij onze organisatie betrokken zijn. 

 Alle mogelijke elementen van praktische aard werden tegen het licht gehouden van de op 20 juli 
gekende maatregelen. Zelfs met veel goede wil en inzet, zouden we draconische maatregelen moeten 
nemen en aanpassingen doorvoeren die bovendien nog eens rigoureuze discipline zouden vragen van 
medewerkers, exposanten en bezoekers. Om die maatregelen te implementeren, zouden we bovenop 
nog over meer mankracht moeten beschikken, zelfs voor een editie in gereduceerde vorm. 

 Het antwoord op de vraag wat een tentoonstelling met mindere bezetting en in Corona-context nog aan 
aantrekkingskracht zal hebben voor liefhebbers en bezoekers, lijkt ons ook weinig gunstig uit te draaien. 

 De ontwikkelingen in deze problematiek leren ons ook dat de onzekerheid tot op het laatste moment zal 
aanwezig zijn, niet alleen in verband met het organiseren zelf, maar ook qua medewerking. Het eerste 
hebben we allerminst in de hand. Het tweede begrijpen we maar al te goed en is verre van ook maar 
enige steen werpen. 

 Dat alles maakt dat de financiële kant voor alle bestuursleden op de laatste plaats komt. Met enige meer 
gunstige perspectieven was er zelfs de bereidheid om de financiële risico’s en uitdagingen aan te gaan. 
De annulering van de belangrijkste activiteit van het jaar heeft zonder meer ook een negatieve invloed 
op de financiële kant van de jaarwerking van de vereniging. 

 

We beseffen en betreuren dat deze beslissing een belangrijke impact heeft op de contacten onder leden, 
exposanten en liefhebbers tout court. 
We begrijpen ook de moeilijkheden en de ontgoocheling voor de fokkers die met goede kweekresultaten 
achterblijven, maar durven toch beroep te doen op hun begrip voor de verantwoordelijkheidszin die we in het 
bijzonder in het kader van de algemene volksgezondheid willen opbrengen. Ook al was deze beslissing al eerder 
genomen, de evolutie van de laatste weken rond Covid-19, wijst spijtig genoeg meer en meer uit dat zij de enig 
logische is. 
 

Wij hopen alvast dat we onze jaarlijkse kleinveeshow volgend jaar terug kunnen organiseren, maar wensen nu 
vooral dat u allen en uw dierbaren deze nooit geziene gezondheidscrisis goed doorkomen. 
 

Het 2de nummer van ons tijdschrift mag u tegen september aan dan verwachten. 
Het 3de nummer zal dit jaar dus geen vraagprogramma bevatten. We hopen het op een andere manier te kunnen 
samenstellen en het u in de voor onze vereniging zo belangrijke oktobermaand te kunnen bezorgen. 
 

Zij die met goede kweekresultaten zitten, wat we u allen trouwens toewensen, raden we aan inventief te zijn om 
een goede selectie door te voeren. 
Onder collega-fokkers is het misschien toch mogelijk te overleggen met respect voor alle geldende maatregelen. 
Uitzonderlijke omstandigheden vergen exceptionele oplossingen en toegevingen. 
Desgevallend kunt u misschien meer gebruik maken van onze rubriek “vraag en aanbod” die we vanaf 
september uitzonderlijk ook op onze website meer up-to-date kunnen houden. 
Gelieve daartoe bij voorkeur per e-mail alle relevante info over te maken. 
 

Met respect voor de beslissing van elke organiserende vereniging denken we dat nog andere tentoonstellingen 
omwille van de gekende context geannuleerd zullen worden. We raden u aan om de website van het Vlaams 
Verbond (VIVFN) daartoe te raadplegen   www.neerhofdieren.be 
De tentoonstellingskalender zal er in dit kader permanent worden bijgewerkt. We verwijzen naar de mededeling 
desbetreffend van het VIVFN dd. 29 juli ll. : «Heel wat tentoonstellingen ondertussen geannuleerd». 
 

Namens het Bestuur van uw kleinveevereniging. 
Met oprechte sportgroeten, 
Geert  De Clercq 
voorzitter 

 


