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Kamerik, juni 2020
Beste leden en medewerkers,

Naar aanleiding van de laatste persconferenties van de overheid en de regels die daaruit voortvloeien hebben wij als
bestuur een aantal besluiten genomen.
Te weten:
o De crosswedstrijden in Nieuw Vennep gaan niet door.
o Door de afgelastingen van het merendeel van de geplande wedstrijden kan er van eerlijk clubkampioenschap
geen sprake zijn, er is dit jaar helaas dus geen clubkampioenschap.
o De betaalde contributie in 2020 hevelen we over naar het seizoen van 2021.
Wordt je volgend jaar geen lid en heb je je contributie voor 31 mei 2020 betaald kan je dat in een mailtje
kenbaar maken bij de penningmeester penningmeester@rangpang.nl de contributie wordt dan terug gestort.
Wil je in 2021 een ander lidmaatschap als in 2020 vind er verrekening van reeds betaalde contributie plaats.
Uiteraard krijgen de clubkampioen en de Nederlands kampioenen van het seizoen 2019 in 2021
hun gratis lidmaatschap.
o Bij onderstaande “agenda” krijgen de leden van ACV Rang Pang de eerste keus om in te schrijven. Heb je, je
lidmaatschap nog niet helemaal geregeld( inschrijfformulier of contributie). Dan kan je dat tot 20 juni 2020 nog
even in orde brengen. Je bent dan lid van de vereniging de contributie van 2020 blijft staan voor 2021 maar er
vindt geen teruggaaf van contributie betalingen plaats die na 31 mei 2020 gedaan zijn.
o De startnummers die je in 2020 hebt ontvangen worden ook tijdens het seizoen van 2021 gebruikt. Er worden
dus geen nieuwe startnummers verstrekt in 2021.

Gaan we dan nog wel wat doen dit crossseizoen?

Als het aan ons ligt wel, wij zijn er klaar voor.
Uiteraard zijn we afhankelijk van het RIVM en de gemeente in deze, dus alles onder voorbehoud en dat er regeltjes
versoepelt worden.
❖ Bij de gemeente Lopik is er een aanvraag gedaan om een trainingsdag te mogen organiseren op 18 juli a.s.
Wij hebben op dit moment nog geen uitsluitsel van de gemeente, niets is zeker.
❖ 5 september (reserve datum) willen we een clubwedstrijd organiseren.
❖ 18 september de 3 uurscross in Lopik.
❖ 19 september de clubwedstrijd in Lopik acc Geffen en Stockcar F1 te gast.
❖ De feestavond op 24 oktober uiteraard zonder prijsuitreiking maar een gezellige avond om “op afstand” elkaar
te ontmoeten en bij te kletsen.
❖ De ALV die gepland staat voor 27 november
Nogmaals alles is onder voorbehoud,

➢ De exacte invulling voor de trainingsdag op 18 juli is er op dit moment nog niet een paar punten die wel
bekend zijn:
o Geen publiek aanwezig.
o Geen wedstrijd, geen prijsuitreiking.
o Wij gaan ons sterk maken voor Juniorexamen van de regio west.
o Gewoon een dagje lekker met elkaar rijden.
o Uiteraard loopt MY Laps wel mee voor de ronde tijden enz.
o Beperkt aantal auto’s.
Leden ACV Rang Pang kunnen als eerste een plekje reserveren.
o Er zal ook een minimaal aantal auto’s ingeschreven moeten zijn.
o Inschrijfgeld zal rond de € 75,00 - € 80,00 per auto zijn, dit is waarschijnlijk inclusief 2
monteurs of begeleiders.
Omdat deze trainingsdag nog voor 1 september valt en er geen evenementen georganiseerd mogen worden, is het nog
helemaal geen zekerheidje maar met de protocollen van de KNAF in de hand doen we ons uiterste best om het op een
of andere manier voor elkaar te krijgen.

Bij de te organiseren wedstrijden in september zijn er op voorhand ook al een aantal besluiten genomen die we jullie
vast willen meedelen.
➢ Voor de wedstrijden op 5 en 19 september zullen we zoals het er nu naar uitziet aan alle rijders inschrijfgeld
vragen. We hebben bewust gekozen om niet de in 2020 betaalde contributie te gebruiken omdat een eerlijke
verdeling tussen de soorten lidmaatschappen ons inziens niet mogelijk is, en er misschien ook wel leden zijn
die i.v.m. de Coronacrisis niet willen of kunnen rijden.
➢ De 3 uurs cross dient er ook door iedere deelnemende auto inschrijfgeld te worden voldaan.
➢ Omdat er zoals het er nu naar uitziet dat er extra maatregelen nodig zullen we geen prijzengeld uitkeren, maar
het prijzengeld reserveren om e.e.a. te financieren.
➢ Er is geen mogelijkheid tot overnachten tussen 18 en 19 september.

Wij wilden jullie deze besluiten en ontwikkelingen d.m.v. deze nieuwsbrief meedelen, er gloren misschien toch nog wat
crosslichtjes aan de horizon in 2020, het belangrijkste is wel de gezondheid van ons allemaal.

Het Bestuur

