COVID-19
OLDTIMERACTIVITEITEN
AANBEVELINGEN

INLEIDING
De Nationale Veiligheidsraad besliste op 03.06.2020 dat de recreatieve oldtimerritten sinds
maandag 08.06.2020 opnieuw mogelijk zijn.
Als federatie weten we dat ook de andere activiteiten gelinkt aan de oldtimers geleidelijk aan
mogelijk worden, weliswaar volgens een aantal strikt te nemen maatregelen die nageleefd moeten
worden.
Na overleg met het kabinet van federaal Minister Bellot, hebben we groen licht gekregen om vanaf
1 juli een aantal activiteiten opnieuw toe te laten.
In huidig document staan een aantal aanbevelingen samengevat naar zowel de organisatoren als
naar de deelnemers toe.
Deze aanbevelingen werden opgesteld op basis van het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 en
de Ministeriële besluiten die hieraan wijzigingen aanbrachten.
Onze specifieke aandacht werd getrokken op 2 paragrafen van het artikel 4 van het Ministerieel
besluit van 5 juni 2020, met name :
-

activiteiten die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder
door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen tot en met 30 juni
2020, en van maximum 50 personen vanaf 1 juli 2020, steeds in de aanwezigheid van een
meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;
en

-

het gebruik van vaste of tijdelijke infrastructuren voor de organisatie van recepties en
banketten vanaf 1 juli 2020 voor een maximum van 50 personen volgens dezelfde
voorwaarden als deze van het restaurantwezen.”

Deze paragrafen verplichten ons weliswaar om creatief te zijn bij onze organisaties … enkele
voorbeelden worden weergegeven in de volgende rubrieken.
ALGEMENE AANBEVELINGEN
BFOV vraagt om de verschillende activiteiten zo veel mogelijk kenbaar te maken bij het grote
publiek en deze gratis aan te melden op onze website. Dit kan digitaal via een invulformulier op
onze homepage
https://www.bfov-fbva.be/nl/events/event-aanmelden
Zowel de organisatoren als de deelnemers dienen volgende regels steeds voor ogen te houden:
•

De hygiëneregels blijven essentieel. Dat betekent: handen regelmatig wassen en geen hand geven
of kussen bij een begroeting.

•

Activiteiten (briefing, inschrijvingen, …) vinden bij voorkeur buiten plaats. Als dat niet kan, moet
de ruimte voldoende verlucht worden.

•

U moet extra voorzorgsmaatregelen nemen als u mensen uit de risicogroep waarneemt.

•

De afstandregels blijven van toepassing.

ALGEMENE PREVENTIEMAATREGELEN ORGANISATOREN
Elke organisator zal creatief moeten omgaan om de ‘social distancing’ te kunnen waarborgen.
De organisator voorziet een verantwoordelijke van de organisatie die door de overheidsdiensten,
voor zover dit nodig zou zijn, kan gecontacteerd worden. (Artikel 4, paragraaf 3 van de 2de alinea
van het MB van 05.06.2020)
De organisator kan bijvoorbeeld een circulatieplan uitdokteren om de inschrijvingen vlot te laten
verlopen zonder dat de deelnemers elkaar moeten kruisen, het IN en OUT principe, en rekening
houdende dat slechts een maximum van 50 personen zich mogen groeperen. Dit kan opgelost
worden door bv. verschillende tijden van inschrijving en vertrek te voorzien, zodat de deelnemers
onderverdeeld wordt in kleinere groepen, …
De organisator zal middelen ter beschikking stellen om in de noodzakelijke handhygiëne te
voorzien (bv. aanwezigheid van handgels aan de inschrijvingstafel …).
De organisator zal mondmaskers voorzien voor deelnemers die er geen bezitten.
De organisator zal de gepaste maatregelen nemen om gebruikt materiaal regelmatig te
ontsmetten.
Bij gebruik van catering, zal de organisator de maatregelen toepassen die door de overheid
opgelegd worden en die gekend zijn door de horeca-uitbating.
ALGEMENE PREVENTIEMAATREGELEN DEELNEMERS
Elke deelnemer moet steeds in het bezit zijn van één of meerdere mondmaskers om deze, als de
vereiste ‘social distancing’ niet kan gewaarborgd worden, te gebruiken. Ook het gebruik van een
eigen balpen wordt aanbevolen.
SOORTEN ACTIVITEITEN
Er zijn verschillende soorten activiteiten die georganiseerd worden door de oldtimerclubs of door
professionele organisatoren. Elk van deze activiteiten zal verder in detail besproken worden.
-

babbelavonden/infodagen/seminaries
Binnenlandse rondritten
Buitenlandse toerritten
Statische bijeenkomsten
Massabijeenkomsten

BABBELAVONDEN
Vanaf 01 juli 2020
Verschillende clubs organiseren maandelijks een gezellige babbelavond en doen hiervoor onder
andere beroep op een zaaltje achteraan een café of andere horecalocatie.
BFOV stelt, boven op de algemene aanbevelingen voor de organisatoren en de deelnemers, de
volgende aanbevelingen voor om dit op een veilige manier te kunnen organiseren:
-

Aanwezigheidslijst bijhouden is aan te bevelen;
De preventiemaatregelen, opgelegd door de overheid in de ‘Gids betreffende de opening
van de horeca om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan’, moeten
nageleefd worden;

SEMINARIES - INFODAGEN
Vanaf 01 juli 2020
Er worden door onze federatie, maar ook door sommige clubs, geregeld informatiedagen/-avonden
georganiseerd voor de leden. Ook het houden van een algemene vergadering waar de leden of
aandeelhouders aanwezig moeten zijn om een stem uit te brengen, valt onder deze noemer.
Hiervoor wordt hetzij beroep gedaan op een zaaltje achteraan een café of andere horecalocatie of
op een seminarieruimte, een auditorium in een universiteit, een bioscoopzaal, ….
BFOV stelt, boven op de algemene aanbevelingen voor de organisatoren en de deelnemers, de
volgende aanbevelingen voor om dit op een veilige manier te kunnen organiseren:
-

-

De preventiemaatregelen, opgelegd door de overheid in de ‘Gids betreffende de opening
van de horeca om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan’, moeten
nageleefd worden;
Online inschrijven is aan te bevelen;
Indien beroep gedaan wordt op een aula, bioscoopzaal, … dan zullen dezelfde regels van
toepassing zijn als een bezoek aan een bioscoop (deze dienen nog bepaald worden door de
overheid);

BINNENLANDSE RONDRITTEN
Vanaf 01 juli 2020
België kent meer dan 500 clubs die elk wel een of meerdere toeristische rondritten organiseren,
meestal tijdens het weekend en vooral op zon- en feestdagen.
Hiervoor wordt soms een beroep gedaan op een horecalocatie om de deelnemers te ontvangen.
BFOV stelt boven op de algemene aanbevelingen voor de organisatoren en de deelnemers de
volgende aanbevelingen voor om dit op een veilige manier te kunnen organiseren:

-

-

De preventiemaatregelen, opgelegd door de overheid in de ‘Gids betreffende de opening
van de horeca om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan’, moeten
nageleefd worden (bv bij tussenstop, lunch, …);
Online inschrijven is aan te bevelen;
Online downloaden van een roadbook is aan te bevelen;
Verspreiding van deelnemers is aan te bevelen door bv een onderverdeling in kleinere
groepjes voor aankomst en vertrek;
Bij bezoek aan een toeristische site of museum, dient de reservatie op voorhand te
gebeuren;

BUITENLANDSE TOERISTISCHE RONDRITTEN
Vanaf 15 juni 2020
Buitenlandse rondritten zijn ook zeer gegeerd binnen de oldtimerwereld. Deze worden zowel door
clubs als door professionele organisaties, reisbureaus, …. Georganiseerd.
BFOV stelt boven op de algemene aanbevelingen voor de organisatoren en de deelnemers de
volgende aanbevelingen voor om dit op een veilige manier te kunnen organiseren:
-

Enkel toegelaten als het land van bestemming toeristen uit België toelaat;
De preventiemaatregelen, opgelegd door de buitenlandse overheid, moeten nageleefd
worden (bv bij tussenstop, lunch, …);
Online inschrijvingen zijn aan te bevelen;
Online downloaden en van een roadbook is aan te bevelen;
Verspreiding van deelnemers is aan te bevelen door bv een onderverdeling in kleinere
groepjes bij aankomst en vertrek;
Bij bezoek aan een toeristische site of museum, dient de reservatie op voorhand te
gebeuren, voor zover dit in het buitenland verplicht wordt;

STATISCHE BIJEENKOMSTEN
Vanaf 01 september 2020
Statische bijeenkomsten worden meestal georganiseerd op vraag van gemeentelijke overheden,
zoals ter gelegenheid van een braderij, kermis, ….
BFOV stelt boven op de algemene aanbevelingen voor de organisatoren en de deelnemers de
volgende aanbevelingen voor om dit op een veilige manier te kunnen organiseren:
-

Enkel toegelaten als de gemeentelijke overheid toelating geeft;
De gemeentelijke overheid kan ook een maximumaantal deelnemers (voertuigen)
opleggen;
Er kan beroep gedaan worden op een foodtruck als er geen lokale Horeca ter beschikking
is;
Online aanmeldingen zijn aan te bevelen;
Ruime parkeer- en/of kampeerplaatsen voorzien;

MASSA BIJEENKOMSTEN
Vanaf 01 september 2020
De oldtimerwereld kent ook een aantal massabijeenkomsten zoals:
-

Cars & Coffee
Fly-Inn
Concours d’Elégance
Beurzen
Circuitbijeenkomsten (bv. Historic Grand Prix, Spa Six Hours, …)
…

Deze activiteiten kunnen zowel in open lucht als in een gebouw plaatsvinden. Het bezoekersaantal
kan snel oplopen tot meer dan 200 personen.
Van zodra de regels betreffende het organiseren van massaevenementen bepaald worden door de
Nationale Veiligheidsraad, zal BFOV u hierover informeren.
CONCLUSIE
In het huidige Coronatijdperk vindt BFOV dat de volksgezondheid van primordiaal belang is, net
zoals ze de verkeersveiligheid hoog in het vaandel draagt.
De oldtimerliefhebbers hebben tijdens de afgelopen maanden blijk gegeven van heel wat burgerzin
en hebben de oldtimer zoveel mogelijk op stal gelaten.
Gelet op het feit dat we iedereen zoveel mogelijk willen beschermen tegen besmetting, is BFOV
van oordeel dat deze gids met aanbevelingen voor wat betreft de oldtimergemeenschap, een
goede leidraad is om alles in goede banen te leiden.
Deze aanbevelingen zijn uiteraard voor wijzigingen vatbaar en kunnen toegelicht worden waar het
nodig zou zijn.
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