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Geachte Collega’s, 

 

Betreft: Mededeling naar aanleiding van de beslissing genomen door de Federale Regering 

              van vrijdag 30/10/2020. 

  

  

1. Gelet op de maatregelen genomen door de Federale Regering op 30/10/2020 

ingaand op 2/11/2020 is dit voor onze sport en vooral ook voor de uitbaters weer 

een grote aderlating. 

 

2. Op de eerste plaats willen wij als bestuur ons diep medeleven betuigen voor 

diegene die onlangs een familielid verloren heeft ten gevolge van deze pandemie, 

tevens wensen wij iedereen veel sterkte toe aan diegenen die onlangs 

geconfronteerd werden met deze ziekte en wensen wij hun spoedig herstel toe, de 

cijfers die dagelijks gepubliceerd worden liegen er niet om en zolang er geen 

afdoend vaccin op de markt is dienen we de regels die ons opgelegd worden door 

de overheid te respecteren en nauwgezet op te volgen en dit niet alleen voor ons 

zelf maar ook voor onze dierbare naasten. 

 

3. De huidige beslissing gaat in op 02 november 2020 en is voorlopig opgelegd tot 

13 december wanneer er terug een evaluatie zal plaatsvinden. 

 

4. In november zal de raad van Bestuur terug een video vergadering hebben waar 

dit punt zeker geagendeerd zal worden wat er dient te gebeuren met de Nationale 

Competitie, alle mogelijkheden zullen nagekeken en besproken worden. 

 

5. Door de raad van Bestuur KBGB werd reeds beslist dat de lidgelden gestort door 

de Federale Verbonden terug betaald zullen worden voor diegenen die afzien van 

de organisatie van hun reguliere Competitie door deze pandemie. 

 

6. Wij houden alles nauwlettend in de gaten en houden jullie via de gebruikelijke 

kanalen op de hoogte van onze beslissingen.  

 

 

Als laatste willen wij jullie nog een hart onder de riem steken om deze moeilijke 

periode door te komen samen met jullie directe omgeving, laat jullie niet opsluiten 

maar doe aan sport met inachtname van de noodzakelijke veiligheidsregels. 

 

 

 
Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

  

 

 


