Beste winter VTT & cyclo clubverantwoordelijken,
In bijlage vinden jullie de aanvraagformulieren voor een VTT organisatie en een cyclotocht voor de
volgende winterperiode. (2019/2020)
Ook de kandidaten voor de Toprit 35 km (zondag 16 februari 2020) dienen eveneens nu reeds hun
kandidatuur te stellen. Net als alle andere tochten tot eind februari 2020.
U vindt er tevens het VTT en cyclo voorontwerp. Dit moet het u als VTT-organisator, gemakkelijk maken om
de juiste datum te vinden waarop u (normaal) kan organiseren.
Een cycloritje wordt gekoppeld aan uw vtt organisatie.
Er kan slechts één vtt en of cyclotocht per dag in de provincie worden georganiseerd.
Een kidstocht (vtt in de winter) kan, maar is niet meer verplicht.
In de winterperiode kan voorlopig maximum één VTT organisatie per dag doorgang vinden in de provincie.
Variabele data hebben geen voorrang op het weekend. Deze variabele data zijn: 1 januari, 1 november, 11
november, 25 & 26 december.
Als beide organisaties samenvallen moeten de clubs tot een akkoord komen. Zo niet zal de PCR een
beslissing nemen.
Elke club die aan de voorwaarden van het lastenboek voldoet, kan zich ook kandidaat stellen voor de
organisatie van de vtt slothappening. Een cyclotocht van 35 km hoort eveneens bij de slothappening. Een
Slothappening wordt georganiseerd met behoud van uw andere organisatie.
Alle aanvragen moeten voor 1 september door ons (chris.vdm@skynet.be) worden ontvangen. De
organisatoren zowel VTT als cyclo zullen zich aan de richtlijnen in het vtt lastenboek houden.
VTT Lastenboek aanvragen via chris.vdm@skynet.be
U wordt tevens vriendelijk uitgenodigd op de kalendervergadering die zal plaatsvinden in Feestzaal de
Steenput 11, Berg te Balegem (Oosterzele) op donderdag 13 september om 19.30 uur.
Een afvaardiging van elke organisator is verplicht. Wie niet is vertegenwoordigd kan zijn datum verliezen.
Wij herinneren de zomer vtt organisatoren er graag nog eens aan dat elke organisator die een VTT
organiseert tussen 1 maart en 30 september 2019 (zomerkalender), zijn aanvraag dient te doen via de
website uiterlijk tegen 15 november 2018.
Zowel het ANB ( Agentschap Natuur en Bos) als Sport-Vlaanderen ( Commissie Sport en Natuur) zullen de
aanvraag daarna beoordelen en al dan niet goedkeuren. IVM de goedkeuring en machtiging van uw vtt
organisatie en de nieuwe app volgt meer uitleg op de kalendervergadering.
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