
 

BESTUURSVERGADERING MAANDAG 13/07/2020  

Aanwezigheden: Ivan, Hugo, Thor 

 

Speciale ingelaste bestuursvergadering ifv de organisatie eigen MTB-tocht van 18 oktober 2020. 

 

Voorlopig mag kunnen we verder gaan met de organisatie van onze MTB tocht van 18 oktober. We 

hebben nu donderdag 16 juli een vergadering met de burgemeester van Kapellen voor een 

bespreking van onze MTB-tocht. Verwachtingen / mogelijkheden zullen ter spraken komen. Hugo zal 

zeker aanwezig zijn samen met Karel. Thor probeert ook ifv er op tijd te kunnen geraken. 

 

Organisatorisch zijn er verschillende aanpassingen nodig, tool voor vooraf inschrijvingen, contactloos 

betalingen, aanpassing organisatie afspuit installatie en inschrijvingen, cafetaria volgens Horeca 

richtlijnen, medewerkers voorzien van de noodzakelijke beschermingsmiddelen alsook voor de 

deelnemer, en zo voorts. In principe kunnen we dit alle maal wel oplossen met extra mankracht en 

middelen. Met uitzondering van de cafetaria met optreden, dit zullen we sowieso niet doen dit jaar. 

Indien “GO” in actie te schieten en werkgroep oprichten, leden aanspreken, … 

 

Financieel, korte en snelle berekening zullen een 600 deelnemers nodig moeten hebben om break 

even te draaien (enkel inschrijvingsgelden, zonder of toch zeer beperkte inkomsten sponsoring, wel 

meegerekend subsidies van de gemeente). Te bekijken of we 600 deelnemers mogen ontvangen 

voorlopig spreken we van evenementen van max. 400 personen. Op te nemen bij het overleg met de 

gemeente. 

 

Na overleg met de gemeente op donderdag 16 juli zal er overleg zijn met het bestuur. Na dien sturen 

we een mail naar de leden met info en 2 belangrijke vragen: 

- Of we doorgaan met de organisatie van onze MTB, met de gevolgen, info aanbrengen. 

- Of men, indien de organisatie doorgaat men wil / kan komen helpen (we voorzien vanuit de 

club uiteraard de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen). 

 

Nadien kunnen we als club een beslissing nemen ifv de organisatie onze MTB-tocht van zondag 18 

oktober 2020. 


