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Zottegem, 20 september 2021. 

 
Beste leden, 
Beste kleinveeliefhebbers, 
 

Na de onderbreking in 2020 zal onze kleinveevereniging het vierde weekend van oktober 2021 zijn jaarlijkse 
kleinveetentoonstelling terug organiseren. 
 

Al of niet organiseren vormde niet de moeilijkste beslissing. 
In welke vorm we dat zouden doen, vroeg meer overleg. 
 

Recent besliste de Raad van Bestuur de organisatie terug op te nemen maar in een gereduceerde versie, in het 
bijzonder om juist de liefhebbers de kans te geven hun dieren aan een keuring te kunnen onderwerpen. 
 

Dat betekent dat de editie 2021 : 
 zonder standen zal plaatsvinden 
 geen dieren buiten wedstrijd zal huisvesten 
 zonder eierenkeuring zal doorgaan 
 zich niet expliciet zal richten tot het grote publiek, maar wel tot alle Belgische liefhebbers. Niettemin 

zal geen enkele bezoeker de toegang geweigerd worden op voorwaarde dat hij over een Covid Safe 
Ticket beschikt. 

 de Covid-pas vereist 
 

Gezien de omstandigheden en de tijdsdruk zullen we alle info en documenten voornamelijk elektronisch ter 
beschikking stellen. 
We leggen nu de laatste hand aan het vraagprogramma  en prijzenschema. Zodra deze definitief zijn, worden ze 
digitaal ter beschikking gesteld. 
Gelieve uw collega-liefhebbers-exposanten die niet of minder met de PC overweg kunnen in die zin uit te 
leggen en desgevallend te helpen, waarvoor onze erkentelijkheid. 
 

Onze kleinveetentoonstelling 2021 zal doorgaan op 23 en 24 oktober en huisvest de provinciale wedstrijden 
Oost-Vlaanderen. 
De inschrijvingen zullen sluiten op 5 oktober. 
Ik hoop van harte dat u met deze info desgevallend reeds de nodige planning kunt maken. 
 

Tot slot maar niet in het minst zet ik hier nog even de belangrijkste wijzigingen op een rij t.o.v. vorige edities : 
 

1. De tentoonstelling wordt ingericht met gebruik van het Covid Safe Ticket. Dit betekent dat iedereen 
ouder dan 12 jaar die toegang wenst tot de Gemeentehallen, zal dienen te beschikken over een geldig 
Covid Safe Ticket (op papier of digitaal). 

U beschikt over een geldig Covid Safe Ticket in een van de volgende situaties: 
 je bent in het bezit van een vaccinatiecertificaat: je bent meer dan 2 weken volledig 

ingeënt; 
 je hebt een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden; 
 je hebt een PCR-test laten afnemen, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van 

de test plus 2 dagen; 
 je hebt een snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold personeel, met 

een negatief resultaat: geldigheid = dag van test plus 1 dag. 
Concreet betekent dit dat elke persoon ouder dan 12 jaar die de Gemeentehallen wil betreden, zijn 
Covid Safe Ticket laat scannen aan de ingang en ook een identiteitsbewijs voorlegt. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

2. Inkooien enkel op woensdag  20 oktober 2021 van 17u00 tot 22u00 
 

3. Enkel elektronische betalingen van de inschrijvingsgelden worden aanvaard. In het bijzonder wegens de 
Corona-context worden geen contante betalingen van de inschrijvingsgelden aanvaard bij inkooien. 

 

4. Er zal geen officiële opening plaatsvinden op vrijdagavond. De exposanten en alleen zij en hun partner, 
zijn wel welkom op vrijdag 22 oktober 2021 tussen 19-21u00. 

 
Op die manier willen we als bestuur verantwoordelijk blijven omgaan met alle Corona-perikelen die ondanks de 
hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen toch nog steeds aan de orde zijn. 
Bij voorbaat dank voor uw fairplay en begrip. 
 

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

 


