Beste renner, organisator, medewerker, ….
Bij deze verduidelijken we graag onze beslissing die we hebben genomen ten gevolge van het covid-19.
Op 25 maart maakten we reeds verschillende scenario's kenbaar over de mogelijkheden bij een heropstart van het VWF wielrseizoen
2020. Op dat moment hadden we niet meteen voor ogen dat het vooropgestelde punt 6 van kracht zou worden. Er werden zelfs in
samenspraak met organisatoren van afgelaste wedstrijden nieuwe wedstrijddata voorzien. Zo waren er 4 wedstrijden naar de maand
juli verplaatst en 1 naar augustus. Deze data werden samen met de plaatselijke autoriteiten zorgvuldig afgetoetst om niet in het
vaarwater te komen van andere evenementen want uiteraard zochten vele organistoren van allerhande evenementen naar nieuwe data
later op het jaar. Op vlak van wielerwedstrijden zou het door alle verplaatste data ook een problematiek kunnen worden in verband
met voldoende signaalgevers. Hierdoor werden deze 5 wedstrijden allen op een weekdag geprogrammeerd. Nog een andere
organisatie had een nieuwe datum in september in het vizier.
Maar in de eerste week van mei kregen we als maar meer negatieve berichtgeving omtrent de coronacrisis in Vlaanderen.
Via medische verslagen van experts werd ons afgeraden om onze organisaties te laten doorgaan. Veel voorkomende vaststellingen
waren hierbij telkens : de afstandsregels, werking met verschillende leeftijdscategorie, onzekerheid zolang er geen vaccin is tegen het
virus, een volgende opstoot van het virus, …
Ook VWF vzw bestudeerde goed allerhande zaken. Organiseren van wielerwedstrijden zit hem in vele details. Enkele vaststellingen
waren oa : signaalgevers komen naar een wedstrijd vanop een afgesproken plaats met 4 of 5 personen in eenzelfde wagen, deze
personen zijn veelal 60+ en bovendien woonachtig op verschillende adressen! Organisatoren die nog sponsoring moeten regelen
zaten voor hete vuren. Een organisator melde ons zelfs dat de gemeente geen nadarafluiting kon ter beschikking stellen omdat deze
allemaal nodig waren ivm uitvoering gemeentelijke coronamaatregelen. Naast de nationale maatregelen zijn er ook tal van
plaatselijke maatregelen. Deze verschillen van gemeente tot gemeente. Zo zijn er al gemeenten die een evenementenverbod opleggen
tot 31 augustus. Sommige organisties hangen vast aan een kermisprogramma. Bij een eventueel nationaal groen licht kan een
plaatselijke Burgemeester nog altijd voor een rood licht zorgen.
Hierdoor werd het duidelijker dat een drastische beslissing meer en meer op het voorplan zou treden en uiteindelijk werd deze
bekrachtigd door de Nationale veiligheidsraad van 6 mei.
In augustus van start kunnen gaan (met publiek) is maar een heel kleine kans, in september is er misschien iets meer kans maar de
evolutie zal dat nog moeten uitwijzen.
Op vlak van gezondheid, veiligheid en duidelijkheid scheppen is de beslissing om in mei al het volledig seizoen te schrappen het
optimaalst. De meesten reageren hierop dan ook bijzonder positief en vinden dit een normale en verstandelijke beslissing. Uiteraard
is er ook een minderheid dat deze beslissing niet positief vindt of van oordeel is dat deze te vroeg genomen is. Het is maar hoe je het
bekijkt. Zoals alles in het leven heeft alles zijn voor- en tegenstanders. Uiteindelijk maakten we achteraf gezien deze beslissing al
bekend met de uitwerking van onze scenario's op 25 maart en hebben we ons hieraan 100% gehouden. Uiteraard bloedt ons hart ook
maar soms primeert het verstand. Met onze beslissing zijn we ook solidair op vele vlakken. Vergeet niet dat het hier puur om een
hobby draait en er ons leven niet van afhangt, wat niet kan gezegd worden van de huidige gezondheidsoorlog!
VWF vzw betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden van alle slachtoffers, in bijzonder van medewerkers aan onze organisaties die
de strijd al hebben moeten staken. Onze grootste betrachting, hoop en droom is dan ook eentje dat kan tellen :
LAAT IEDER VAN ONS GESPAARD BLIJVEN van deze verschrikkelijke pandemie!

Gevolgen van het stopzetten wielerkalender VWF 2020 :
Jaarvergunninghouders blijven verzekerd tot en met 31 december 2020 voor alle fietstochten! In geval van een ongeval
dient men dat binnen de 24 uur te melden aan het secretariaat. Dit gebeurd bij voorkeur per mail naar info@vwfkoers.be
Wie kampioen is blijft deze titel behouden tot er in het komend seizoen een nieuw kampioenschap van zijn soort wordt
georganiseerd. Voor het komend seizoen zal de huidige reglementering niet wijzigen. Kampioenen die in het komend
seizoen in een andere cat. terechtkomen mogen uitzonderlijk ook met de kampioentrui starten in hun nieuwe cat.
Rugnummers en kaderplaatjes 2020 blijven behouden in komend seizoen! Hou ze dus goed bij. Wie het kwijt is zal wel
een nieuw moeten aanschaffen. Voor wie in een komend seizoen in een andere cat. rijdt wordt hiervoor een gepaste
oplossing voorzien die niet betalend is.
De meeste organistoren voorzien opnieuw een VWF-organistie in 2021! Helaas moet men hier rekening houden met de
evolutie van de huidige omstandigheden. De tijden van onzekerheden blijven bestaan tot zolang een goed vaccin de
oplossing biedt. Wat gebeurd er in de winter 2020-2021? En zo zijn er nog meerdere vragen waar niemand momenteel
een definitief antwoord op weet. Laat ons vooral hopen dat onze organistoren uit de horecasector deze crisis kunen
doorstaan.
De jaarvergunninghouders 2020 hebben dit jaar maar 1 wedstrijd kunnen betwisten. Het reglement van VWF vzw is
duidelijk over de regeling omtrent vergunningen. De regel dat nooit een vergunning terug betaald wordt is een logisch
gevolg van het feit dat men verzekerd is voor het geldige gehele jaar. Doch buigt VWF vzw zich over de mogelijkheid
van een compensatie richting volgend seizoen. Aangezien de vele onduidelijkheden wanneer een nieuw seizoen kan
starten zal deze compensatie tijdig kenbaar gemaakt worden op het moment dat er hierover duidelijke vooruitzichten
zijn. Loze beloften zijn niet aan ons besteed.
VWF vzw heeft dan ook heden geen enkele intentie om zijn werking te eindigen.
Er komt binnenkort een westrijd voor onze jaarvergunninghouders 2020! Met dank aan onze federatiesponsors
schenken we een aantal pakketten met producten van Concap en Mangini. Hou hiervoor onze website in het oog!
Met gezonde groeten van het ganse VWF team!

