COVID-19 mededeling VCB

Goede morgen, bonjour,

Het bestuur van de VC Belgium heeft volgende standpunten in genomen in
het kader van de strijd tegen het coronavirus:

* De gezondheid van onze leden gaat boven alles. De gezondheid heeft
prioriteit op eventuele financiële verliezen voor organisatoren en voor
deelnemers van evenementen.
* De onzekerheid voor organisatoren en deelnemers is een groot
probleem. We proberen deze onzekerheid gedeeltelijk door onze
communicatie weg te nemen.
* Wachten tot de laatste moment om een beslissing te nemen is voor de
organisatoren van een rondrit stresserend en heeft negatieve gevolgen:
materiaal, voeding, gadgets etc. aankopen en betalen. Wanneer een
evenement door een overheidsbeslissing of door wijzigende
omstandigheden dan toch niet kan doorgaan, zal de club problemen
hebben om de inschrijvingsgelden terug te betalen.
* Het coronavirus zorgt voor angst bij de bevolking, ook nadat de meeste
maatregelen zullen afgebouwd zijn, verwachten we minder deelnemers.
Het virus zal niet definitief verdwenen zijn. Door de angst kunnen ook
meer en meer deelnemers vragen om hun inschrijvingsgeld terug te
storten wat ervoor zal zorgen dat clubs niet uit de kosten komen.
* Voor de deelnemers zelf is de onzekerheid ook een stresserende factor,
vooral bij verplaatsingen naar het buitenland, zoals EVD in Portugal. Hier
gaat het niet enkel over inschrijvingsgeld maar ook over boekingen van
transport en logies.
Voor de evenementen tot en met 20 april bestaat er geen twijfel.
Deze worden van overheidswege verboden.

Op basis van de elementen gezondheid en onzekerheid heeft het
bestuur van de VCB volgende beslissingen genomen:

* We raden alle organisatoren van rondritten tussen 20 april en 30
juni sterk aan hun evenement te annuleren. Het bestuur heeft
beslist dat de kalander van de Vespa Club Belgium voor deze
periode zal geschrapt worden (Excel lijst en internet).
* We raden alle organisatoren van rondritten tussen 1 juli en 31
augustus aan om een risicoanalyse te maken op vlak van

gezondheid voor de deelnemers en organisatoren en op vlak van
het financiële risico voor de organisator. Voor de evenementen
van deze periode zal het bestuur van de Vespa Club Belgium
binnen een paar weken terug vergaderen, en indien nodig zijn
advies bijstellen.
* Voor de evenementen die na 31 augustus staan gepland, zal het
bestuur van de Vespa Club Belgium in de loop van de maand mei
een beslissing nemen.
* Het toeristisch kampioenschap 2020 wordt afgeschaft.
* De lidkaarten en gadgets zullen verstuurd worden, zodra de
maatregelen van de overheid worden ingetrokken.

Enkele bijkomende adviezen:
* Voor de clubs die later op het jaar hun evenement toch willen laten
doorgaan, raden we aan om het eenvoudig te houden met een leuke rit
maar zonder veel food & gadgets om de kosten te beperken.
* Clubs die reeds inschrijvingen hebben lopen en reeds kosten voor
gadgets hebben gemaakt, zouden een gedeelte van het inschrijvingsgeld
kunnen terugstorten en de gadgets naar de deelnemers per post kunnen
opsturen.
Momenteel hebben we nog geen informatie voor de leden die zich hebben
ingeschreven voor de EVD's in Portugal, Dutch Vespa Days in Sittard of
voor de VWD's in Indonesië. Zodra er info beschikbaar is, zal die naar
jullie gecommuniceerd worden.
We vragen jullie bij annulatie van jullie evenement om dit eerst aan de
VCB en de andere clubs te melden, alvorens dit via de sociale media te
verspreiden.
Ook grote evenementen zoals de olympische spelen, het Europees
kampioenschap voetbal, festivals, etc. worden geannuleerd.
Hetzelfde zien we met Vespa-evenementen in het buitenland, waar
dezelfde beslissingen worden genomen. Geen aangename beslissingen,
maar de enige juiste in de huidige omstandigheden.

Hou het veilig, hou het gezond en blijf binnen.

