NIEUWE INSTRUCTIES INZAKE ZETTINGGEBEUREN!!
Het Bestuursorgaan drong bij onze bevriende politici en beleidsmakers de
voorbije week aan om meer duidelijkheid te verschaffen inzake de modaliteiten
voor het uitoefenen van onze hobby.
Na enkele warrige berichten kregen we uiteindelijk groen licht om met
onmiddellijke ingang een aantal zaken drastisch te versoepelen.
We pogen een samenvatting te geven van wat wijzigt.
De hygiënische maatregelen rond leggen en afwassen van regels blijven uiteraard
geldig!!
o In deze uitzonderlijke tijden gelden de aangekondigde vooruit en natura in ons
A.Vi.Bo.-blad niet als dusdanig. Deelnemers worden bij inschrijving wel ingelicht
rond de concrete invullingen en afwijkingen ten opzichte van de aankondiging.
o Lokalen en café’s mogen weer openen!!
Hou steeds rekening met de voor hen geldende regels en volg de instructies van
de uitbaters stipt op!!
Een aantal lokalen/café’s zullen echter niet openen of hebben
capaciteitsproblemen. Dit houdt in dat er kan verder gewerkt worden zoals
vóór 08 juni.
o Het aantal deelnemers is niet langer beperkt! Toeschouwers blijven verboden!!
Bijgevolg blijft iedereen gedurende het ganse verloop van de zetting zitten bij
de vogel die hij moet tekenen.
o De zettingen kunnen doorgaan als wedstrijden!
Dus vanaf 08 juni worden uitslagen opgemaakt, geproclameerd en
doorgestuurd naar het officieel orgaan “Het A.Vi.Bo.-blad” voor elke zetting.
o Het staat inrichters vrij alsnog te blijven organiseren onder de noemer van
proefzetting mits inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften.
o Het vragen en/of innen van inleggeld, het uitbetalen van vooruit en het
schenken van bloemen en/of natura wordt vanaf 08 juni terug toegelaten mits
correcte toepassing van handhygiëne, handontsmetting, het beperken van
manipulaties en vermijden van fysieke contacten.
Deze mogelijkheid houdt geen verplichting in. Het maatschappijbestuur kan
hierin autonoom beslissen.
o Nummers worden als voorheen in het lokaal/café - of op de werkwijze zoals
voor 08 juni werd gehanteerd- bekend gemaakt. Er worden geen fysieke
nummers uitgereikt om contact te vermijden.
o Gedurende het verloop van de zetting mag het mondmasker afgezet worden.
Voor de start en bij het afvlaggen dient het mondmasker terug te worden
opgezet.
o Iedereen gaat na de wedstrijd gedisciplineerd naar zijn wagen en begeeft zich
vervolgens onmiddellijk naar het lokaal/café of huiswaarts!
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