Speciale vergadering Bestuursorgaan A.Vi.Bo. vzw van 04 juni 2020
Aanwezig via skype-verbinding:
- Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
- Dhr. Marnix Moerman, ondervoorzitter
- Dhr. Eddy Dejonghe, bestuurder
- Dhr. Gilles Peirs, bestuurder
Verontschuldigd:
- Dhr. Jan Hollevoet, ondervoorzitter
- Dhr. Dominique Baert, bestuurder
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Zoals reeds talloze keren vermeld laat uw Bestuursorgaan geen kans onbenut om onze
hobby bij onze bevriende politici en beleidsmakers in de kijker te zetten.
Met immense dank en bijzonder respect voor de inspanningen van een aantal
bevriende politici slaagden we er eens te meer in om een stap in de goede richting te
zetten.
Net als bij een vorige tussenkomst danken we
o de heer Alexander De Croo, Vicepremier en Minister van Financiën en
Ontwikkelingssamenwerking;
o de heer Kurt Vanryckeghem, Vlaams Volksvertegenwoordiger en
Burgemeester van Waregem en
o de heer Carl Decaluwé, Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
voor hun gewaardeerde inzet en de blijvende stipte opvolging van ons dossier.
Onze oprechte dank en bijzondere bewondering gaat tevens uit naar de
maatschappijbesturen, de gewestleiders en coördinatoren die op creatieve wijze, met
ongelooflijke inzet en zeer secuur de eerder uitgevaardigde maatregelen uitvoerden
en opvolgden.
Niet in het minst willen we al onze liefhebbers in deze dankzegging betrekken.
Liefhebbers die, niettegenstaande het meer dan behoorlijk aanpassen was en is, toch
de richtlijnen rigoureus opvolgden.
Dankzij jullie allen scoren we als federatie bijzonder goed en zorgen we er samen met
anderen voor dat er van versoepeling sprake kan zijn!!
Wij zijn oprecht fier één van jullie te zijn!!

-

Na de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad van 03 juni 2020 en in overleg
met bovenvermelde beleidsmakers hertekende uw Bestuursorgaan de voorwaarden
waarbinnen zettingen kunnen worden georganiseerd. We dienen uiteraard nog te
wachten tot het verschijnen van het aangepast Ministerieel Besluit in het Belgisch
Staatsblad die deze versoepelingsmaatregelen wettelijk regelt.

-

We herhalen echter dat:
o het van bijzonder weinig burgerschapszin zou getuigen mochten wij onze
vinkeniers niet wijzen op de blijvende risico’s en het steeds aanwezige gevaar
op besmetting bij elke verplaatsing en elke ontmoeting ( hoe beperkt ook).
o we het tevens als onze dwingende plicht beschouwen om heel goed voor
onszelf en voor elkaar te zorgen!!

-

Onderstaand vindt u een geactualiseerde oplijsting van de mogelijkheden en
beperkingen na de versoepeling van de maatregelen vanaf maandag 08 juni 2020!!
o Respecteer ALTIJD de onderrichtingen van de gemeentelijke overheid waar uw
maatschappij speelt!! Indien gelijkaardige samenkomsten verboden zijn, ga
hier dan correct mee om!!
o Volg de afspraken vervat in een eventueel politiereglement steeds en zoals
altijd strikt en stipt op!!
o De zetting werd vooraf aangekondigd in ons A.Vi.Bo.-blad!! Dit is namelijk een
wettelijke vereiste ( Soortenbesluit) en is tevens de waarborg dat de verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid geactiveerd is voor deze bijeenkomst.
Met ingang van 08 juni worden volgende zaken gewijzigd:
o In deze uitzonderlijke tijden en gezien de beperkingen in deelnemersaantal
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 BEPERKT tot 20 per zetting en dit tot en met 30 juni
2020! Eventueel te beperken tot één deelnemer per huisgezin zodat zoveel
mogelijk verschillende liefhebbers kunnen deelnemen.
Indien de evolutie zich doorzet zal de beperking in deelnemersaantal vanaf 01
juli worden opgetrokken tot 50 deelnemers.
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 Iedereen gaat na de wedstrijd gedisciplineerd naar zijn wagen en begeeft zich
vervolgens onmiddellijk naar het lokaal/café of huiswaarts!
Volgende zaken blijven ongewijzigd ten opzichte van de maatregelen sedert 18 mei:
o Respecteer STEEDS de regels van social distancing

o

o
o
o

o

o
o

o

o
o
o

o
o
o
o
o

o

o

▪ Je houdt minimaal 1,50 meter afstand van elkaar!!
▪ Het continu dragen van een mondmasker is VERPLICHT!!
Wij dringen er dan ook op aan om tot en met 30 juni zo veel mogelijk in eigen
maatschappij te spelen. Liefhebbers uit eigen maatschappij krijgen dan ook
steeds voorrang om deel te nemen.
Het gebruik van Zettingsoft wordt ten zeerste aanbevolen om de uniformiteit in
de communicatie met de drukkerij te bevorderen.
Geen enkel lid dient zich hoe dan ook verplicht te voelen tot deelname!!
Er is ALTIJD een verantwoordelijke die de stipte opvolging van deze afspraken in
de reke opvolgt!! Ook deze persoon respecteert de regels inzake social
distancing en draagt een mondmasker.
Om praktische reden kan inschrijven enkel vooraf per telefoon/ GSM/mail bij de
verantwoordelijke van uw maatschappij en dit tot en met 30 juni 2020! De
limiet van 20 deelnemers blijft immers gehandhaafd!!
Zettingsoft gebruiken zal ook hier voor uw bestuur de communicatie
vergemakkelijken.
Een lijst van aanwezige liefhebbers wordt door de secretaris bijgehouden.
Gebruikers van Zettingsoft beschikken altijd over een lijst van de aanwezigen en
kunnen op eenvoudige vraag van de overheid toelichting verschaffen.
Regels worden klaargelegd door één verantwoordelijk bestuurslid op een veilige
en hygiënisch verantwoorde manier. Het gebruik van handschoenen is bij deze
handeling dan ook verplicht!!
Na aankomst aan het speelterrein blijf je in je auto tot zeker één kwartier voor
aanvang van de wedstrijd.
Je komt ten vroegste één kwartier voor aanvang van de wedstrijd in de reke en
begeeft je rechtstreeks naar het aan jou toegewezen nummer.
Je zet je vogel en plaatst vervolgens je stoel ter hoogte van de vogel die je
tekent. Je houdt altijd voldoende afstand van andere vinkeniers. Je neemt pas
plaats wanneer de vogel die je dient te tekenen op de grond staat.
Iedere deelnemer blijft één uur (of tot het eventueel vroeger afvlaggen) bij de
te tekenen vogel zitten, wat ook zijn prestatie is.
Je verlaat op het einde van de zetting ordentelijk en onmiddellijk de reke. Je
behoudt bovendien afstand naar andere deelnemers.
Wie zich niet houdt aan vermelde onderrichtingen zal worden gesanctioneerd
en kan niet langer deelnemen.
Toeschouwers worden terecht gewezen en dienen de reke te verlaten.
Het verantwoordelijk bestuurslid zorgt voor het ontruimen van de reke op een
veilige en verantwoorde manier!!
Het gebruik van handschoenen is bij deze handeling dan ook verplicht!!
Ontsmet en reinig de regels nadien met Dettol (lees steeds de bijsluiter voor
correct gebruik) en laat ze nadien minstens een aantal uren staan alvorens ze
opnieuw te gebruiken.
Bescherm steeds jezelf!!
Ga steeds stipt en correct om met de opgelegde maatregelen.
Weet dat deze unieke kans onder meer gevolg is van wat wij samen eerder
hebben gerealiseerd!!

Blijven samenkomen op een volwassen en constructieve manier biedt ons
bijgevolg nog meer perspectieven voor de toekomst!!
NEEM NOOIT RISICO’S !!!
UW GEZONDHEID IS EN BLIJFT ONZE GROOTSTE ZORG!!
Ns het dagelijks Bestuur A.Vi.Bo.
voorzitter, Gino Welvaert
ondervoorzitter,
Marnix Moerman

