Update maatregelen: recreatieve toertochten
AAN DE ORGANISATOREN
Beste clubverantwoordelijke,
Eindelijk is het zover! Als fietsclub mag je opnieuw een fietstocht organiseren.
De hele organisatie zal onder strikte voorwaarden moeten gebeuren, maar als club aangesloten bij de
grootste wielerfamilie worden jullie door ons maximaal ondersteund en begeleid.
Bij Cycling Vlaanderen hebben we de voorbije maanden niet stil gezeten. Zo hebben we voor jullie
een online voorinschrijvings- en betalingssysteem ontwikkeld waar jullie gratis gebruik van kunnen
maken. Daarnaast voorzien we allerhande beschermingsmateriaal om jullie tocht covidproof te
organiseren (plexischerm, ontsmettingsalcohol, mondmaskers,…).
Wil je meer informatie over de organisatie van een fietstoertocht of wil je graag een beroep doen op
onze ondersteuning? Stuur een mailtje naar mathieu.bruyneel@cycling.vlaanderen.
AAN WELKE VOORWAARDEN MOET WORDEN VOLDAAN OM EEN FIETSTOCHT TE ORGANISEREN?
Vraag toestemming aan je lokaal bestuur.
Je hebt steeds de toestemming van je lokaal bestuur nodig om een event te organiseren. Vul
via https://www.covideventriskmodel.be/ het CERM-formulier in en bezorg dit samen met je aanvraag
aan je lokaal bestuur. Dit formulier geeft een inzicht in het COVID-veiligheidsrisico van je event.
Duid een covid-coördinator aan.
Die persoon is voor, tijdens en na de activiteit het aanspreekpunt voor de opvolging van de
verschillende veiligheidsmaatregelen. Deze persoon staat met naam en contactgegevens in het
draaiboek en wordt ook kenbaar gemaakt op de website van de organisatie, zodat de contactcenters
weten wie ze moeten contacteren indien nodig.
Stel een corona-draaiboek op.
Je maakt een draaiboek waarin de activiteit zelf in al zijn aspecten (locatieplan, materiaallijst,
tijdsschema, …) en alle bijhorende veiligheidsmaatregelen worden opgenomen. Meer informatie over de
te respecteren geboden vind je in het basisprotocol van Sport
Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/media/16547/basisprotocol-sport.pdf
Zorg voor online inschrijvingen en betalingen vooraf.
Je kan dit via een eigen systeem of je kan gratis gebruik maken van het Cycling Vlaanderen
voorinschrijvings- en betalingssysteem.
Aanmelden gebeurt in open lucht, in veilige omstandigheden.
De vooraf ingeschreven deelnemers kunnen zich aanmelden aan een inschrijvingspost in open lucht.
Deelnemers dragen een mondmasker en kunnen hun handen ontsmetten.
Zorg dat je bevoorradingsposten covidproof zijn.

Indien je bevoorrading voorziet, dan mogen er nooit meer dan 10 personen aan een post samenkomen.
Er kunnen enkel gesloten verpakkingen worden aangeboden.
Stel geen kleedkamers of douches ter beschikking.
Raadpleeg hier het draaiboek voor organisatoren – coronamaatregelen.
https://mcusercontent.com/37ce2b11f08e38759280d10e6/files/a80f3d23-3711-4b7f-ac7f14b7b6c383e6/210330_DRAAIBOEK_CLUBS_RECREA_CORONA.pdf

Wil je organiseren? Laat het ons weten!
Wij zorgen voor de nodige begeleiding.
https://cycling.vlaanderen/recreatie/organisator/cycling-vlaanderen-voorinschrijvingssysteem
VRAGEN?
Neem contact op met Mathieu Bruyneel via mathieu.bruyneel@cycling.vlaanderen
T +32 (09) 321 90 24
M +32 (0)472 28 18 92
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