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COVID-19/CORONA en de KBOF 

 
 

De stand van zaken met betrekking tot de COVID-19 maatregelen verandert aanhoudend 
afhankelijk van de besluiten die door het overlegcomité werden en worden genomen. 
Het KBOF bestuursorgaan beseft terdege dat ook onze leden en de besturen van onze 
KBOF clubs in deze tijd te lijden hebben gehad en nog hebben onder de diverse 
maatregelen die ons door de verschillende overlegcomités zijn opgelegd. Wij vragen uw 
begrip voor sommige zaken die nu buiten onze wil even anders zijn dan normaal. 
 
 
KBOF tentoonstellingen 
 
Onze tentoonstellingen zijn beperkt kunnen doorgaan  afhankelijk van de maatregelen die 
sommige burgemeesters en of provincies hebben uitgevaardigd. Er zijn clubs die wensten te 
organiseren maar door beslissingen van de gemeente of provincie dat niet hebben kunnen 
doen.  
 
De maatregel om aanvraag keurmeesters en het melden van de geplande TT zonder kosten 
als de TT’s niet kunnen doorgaan heeft zijn nut bewezen voor onze KBOF clubs. 
 
Op voorstel van de Nationale voorzitter heeft het bestuursorgaan van de KBOF beslist om 
de clubs te steunen die in moeilijke omstandigheden in 2021 toch een KBOF TT hebben 
georganiseerd. 
De keurvergoeding van de KBOF keurmeesters op deze TT’s zal door onze penningmeester 
worden terugbetaald aan de organiserende club. Dit zal automatisch gebeuren de clubs 
hoeven hiervoor niets te doen. Deze tussenkomst is éénmalig en alleen voor de organisatie 
van een TT in 2021. 
 
Bijkomend is beslist om de clubs die in 2021 niet hebben kunnen organiseren en die in 2022 
opnieuw een KBOF tentoonstelling kunnen laten doorgaan dezelfde tegemoetkoming te 
geven. Die tussenkomst zal automatisch  begin 2023 worden uitgekeerd. 
 
 
Hopelijk is de Omikrongolf die nu blijkbaar op ons afkomt de laatste stuiptrekking van het 
virus dat ons al bijna twee jaar parten speelt. 
Daarom! 
Blijf gezond, let op uzelf en uw naasten….. 
 
 
 
 
Nationaal voorzitter      Nationaal secretaris 
   Jaak Aerts           Jan Van Looy 

Zetel te Puurs-Sint-Amands, Vlaams gewest 
BE 0410 345 137 
Email: secretaris@kbof.be 
           www.kbof.be  

Nieuwsbrief 1/2022 

 

mailto:onder-voorzitter@kbof.be
http://www.kbof.be/

