Beste Vitesse-leden,

De inschrijving voor seizoen 2018 gebeurt bij voorkeur door storting van het
inschrijvingsgeld op Vitesse-rekening BE37 8917 3401 0528. Het inschrijvingsgeld
2018 bedraagt 40€, inclusief een verzekering ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid voor alle fiets-activiteiten (ook buiten club-verband). Wie reeds
verzekerd is bij een andere federatie mag de verzekering laten vallen
(inschrijvingsbewijs voor te leggen); in dit geval betaalt men 25€. Wil betalen
tegen uiterlijk zaterdag 17 februari 2018, zodat de verzekering tijdig kan
worden geregeld! Ziekenfondsattesten zullen na betaling per mail worden
bezorgd. HET VOOR AKKOORD ONDERTEKENEN VAN HET REGLEMENT DAT
VERPLICHT IS ZAL DIT JAAR AAN DE STARTPLAATS WORDEN GEREGELD BIJ DE
EERSTE RIT WAARAAN MEN DEELNEEMT.

Organisatie van de ritten 2018: Geen wijzigingen tov 2017. De eerste ritten zullen
vertrekken om 8.30u ipv 9.00u om iets langere afstanden haalbaar te maken. Ter
herinnering de schikking die vorig jaar werd ingevoerd:
Omdat het tempo bij gezamenlijke start van alle aanwezigen voor een aantal Brijders te hoog ligt wordt verkozen zoveel als mogelijk in 2 groepen te rijden.
Omdat de B-groep aanzienlijk kleiner is geworden (meestal beneden 15) is het
wenselijk meer kleine wegen te nemen en er is ook vraag naar veel meer variatie
in de ritten. Het voorgestelde parcours (afhankelijk van windrichting) zal enkele
dagen voordien door Ronny op het web gezet worden.
Als er te weinig B-rijders aanwezig zijn kan er altijd worden besloten aan te
sluiten bij groep èèn.
Voor de A-groep wordt een kalender opgesteld zoals voorheen. Om ook de Agroep mogelijkheid te geven tot meer variatie is er steeds mogelijkheid dat
iemand initiatief neemt voor een ander parcours en dan voor de rit afspreekt met
Franky als vertegenwoordiger van de finale-rijders waar dezen kunnen inpikken
op een of ander gekend finale-parcours. Er is ook altijd mogelijkheid tijdens het
seizoen initiatieven te nemen voor nieuwe ritten (zoals de ritten van Filip
Leenknegt vorige jaren), liefst minstens een week op voorhand te plannen.
Eventuele nieuwe ritten kunnen gezamenlijk gereden worden met de B-groep,
mits beperking van het tempo in gezamenlijk deel van de rit.
Voertuig: Omdat de B-groep geen voertuig nodig heeft (regelmatig gebruik van
passages waar voertuig niet kan volgen), en omdat de A-groep meestal uiteenvalt
in meerdere groepjes waar de wagen niet altijd goed zijn plaats vindt, verlengen
we het systeem van 2017 zonder begeleidend voertuig.

Er wordt gevraagd dat wie niet herinschrijft wil verwittigen zodat het
verzekeringsdossier vlot kan worden beheerd.

De ritten 2018 vertrekken opnieuw bij Patrick Carbonez, Kwakkelstraat 6 te
Lichtervelde, waarvoor dank. Bij nat wegdek is er op het asfalt voor de loodsen
glijgevaar!! Gelieve hier zeker rekening mee te houden en bij nat weer best af te
stappen aan de straat.

