De Winkelse Trappers
Covid-19 charter
A

INLEIDING

Vanaf 21 juni organiseren we met de Winkelse Trappers terug wekelijkse ritten. Om alles vlot en
volgens de voorschriften te laten verlopen, hebben we dit document opgesteld. Leden die meerijden,
gaan impliciet akkoord met onderstaande voorschriften. We vragen dan ook aan iedereen om dit
charter door te nemen.

B

RICHTLIJN

We verwachten van ieder lid dat men de voorschriften van de overheid kent, en dat men er zich naar
schikt. Dit zowel voor, tijdens als na de rit. Als club nemen we geen aansprakelijkheid voor het
overtreden van de voorschriften van individuele leden. We rekenen op ieders verantwoordelijkheidszin.

C

PRAKTISCH

Met de club nemen we enkele maatregelen om als groep aan deze voorschriften te kunnen voldoen.
- De maximale grootte van de groep is 20 toeristen. Indien we met meer zijn, wordt de groep
opgesplitst
- Enkel leden die ingeschreven zijn (en dus betaald hebben), kunnen deelnemen. Momenteel
laten we niet toe om externen (op proef) te laten meerijden.
- Iemand die zich ziek voelt, gaat vanzelfsprekend niet mee. Indien je je tijdens de rit slecht
voelt, is het omdat je te weinig hebt getraind….
- Dit jaar maken we geen klassement op. Maar we hopen natuurlijk nog zoveel mogelijk ritten in
groep te rijden
- Er zijn dit jaar geen nevenactiviteiten voorzien. Uitzondering is ons kampioensfeest op
zaterdag 24 oktober in De Velodroom. Omdat we dit jaar als club weinig kosten zullen
hebben, kunnen we dan iets extra’s doen. Noteer deze datum alvast in je agenda.
- Onze nieuwe tenues worden even on hold gezet – pasmomenten zijn moeilijk te organiseren.
Het vertrek
- We verzamelen nog steeds aan ons lokaal
o De B-ploeg verzamelt aan de voorkant (voor de poort)
o De A-ploeg verzamelt aan standbeeld Tryspoepke
Op die manier is er genoeg ruimte om afstand te bewaren. Gelieve dit dan ook te doen
- Er is ontsmettingsalcohol voorzien (met dank aan Akebo). We verwachten dat handen bij
aankomst worden ontsmet.
- De verantwoordelijken voor de A en B groep vullen de aanwezigheidslijst in. Gelieve je aan te
melden.
De rit
- Tijdens de rit houden we de nodige afstand. Geen duwtjes op de poep.
- Ook als halt gehouden wordt, respecteren we de nodige afstand. Bij pech kijken we vanop een
afstand toe hoe snel Erik een band vervangt. Er is tijdens de rit een kleine flesje ontsmettende
handgel mee.
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Overtollige lichaamsvochten worden met respect voor de achterburen en omgeving
verwijderd. Zorg voor een papieren zakdoekje.

Bij aankomst
- Bij aankomst gaan we direct naar huis. Onze groepen zijn te groot om samen ‘nog ene te gaan
drinken’.

Het bestuur kan, in overleg, altijd sancties nemen als iemand zich niet aan de richtlijnen kan houden.
Maar we gaan er van uit dat iedereen verstandig genoeg is, het gaat tenslotte om onze gezondheid.
We danken jullie voor jullie begrip in de afgelopen weken. We hopen jullie straks allemaal terug te
zien. En zo alsnog een mooi resterend seizoen te rijden.
De Winkelse Trappers
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