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Beste {{voornaam}},
Hierbij sturen wij je de NIEUWSBRIEF JUNI 2020 van FC Brabantia.
Wij wensen je veel leesplezier!
De redactie.

Voorwoord

Inhoud:

Eindelijk!!
Afgelopen woensdag heeft de regering een dusdanige
versoepeling van de corona maatregelen aangekondigd,
ingaande per 1 juli, dat we vanaf die datum weer als groep
mogen fietsen. In deze nieuwsbrief kun je o.a. lezen wat wel
en niet van ons verwacht wordt.
De inmiddels achter ons liggende beperkende maatregelen
en de daarmee samenhangende voortdurende onzekerheden
laten echter nog wel sporen na.
Een aantal activiteiten zullen dit jaar worden doorgeschoven
naar een later tijdstip of gaan helemaal niet door. Dat heeft
alles te maken met de nodige tijd van voorbereiding, waar het
nu aan ontbreekt.
Meer daarover lees je in deze nieuwsbrief.
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Maar voorlopig wensen wij iedereen veel fietsplezier tijdens
de clubritten van FC Brabantia. Geniet ervan!!

Rittenprogramma Q3-2020
Nadat bekend werd dat het fietsen in een groep weer mag
zonder dat we ons druk hoeven te maken over de 1,5 afstand
tot elkaar, heeft Gerard van Gameren als een speer het
rittenprogramma voor het 3e kwartaal in orde gemaakt.
Dit schema is inmiddels via de e-mail verspreid onder alle
leden.
Je kunt het rittenschema eventueel ook hier downloaden.

https://fc-brabantia.email-provider.nl/web/nn1hbkq1a8/ie9yutru6n
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De individuele ritten zijn voor je eigen navigatie systeem, zoals gebruikelijk, weer te downloaden
op 3 verschillende manieren:
1. Via Bikemap: https://www.bikemap.net/en/u/brabantia/routes/created/
2. Via onze website op één van onderstaande manieren:
a) Ga naar "Rittenschema" en daarna naar "Brabantia ritten in beeld".
b) Onderaan op iedere pagina zie je in de brede rode balk per maand de clubritten.
Door de gewenste rit te openen zie je de details en kun je meteen doorlinken naar
Bikemap.
Voordeel van het downloaden via onze eigen website is dat je zelf in Bikemap niet op zoek hoeft
te gaan naar de gewenste rit.
In het rittenschema zal de alerte lezer opmerken dat de clubrit "Limburg" niet meer is
opgenomen. De Tochtencommissie heeft besloten om daar om meerdere redenen dit jaar van
af te zien.
Dat we weer als groep mogen fietsen wil niet zeggen dat we helemaal nergens meer rekening
mee hoeven te houden.
De NTFU adviseert onderstaande:
1. Je houdt onderweg wél 1,5 meter afstand tot andere weggebruikers.
2. Voor vertrek en bij terugkomst van een rit, moeten wielersporters van 19 jaar en ouder
onderling wél 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
3. Ben jij of iemand uit je familie ziek of verkouden? Blijf dan thuis.
Verder gelden natuurlijk onze eigen gedragsregels zoals we gewend waren.

Feestmiddag
Het plannen van de traditionele jaarlijkse feestmiddag van FC
Brabantia was in verband met de corona maatregelen erg
moeiljk zo niet onmogelijk. Daarnaast is plannen één ding
maar het treffen van de nodige voorbereidingen is weer een
ander ding.
Bovendien moet een feestmiddag een onbekommerde middag
zijn, waarbij je niet steeds hoeft te letten op wat wel of niet
mag bij de meest basale dingen.
De feest commissie heeft daarom besloten om de feestmiddag voorlopig uit te stellen tot de
situatie weer helemaal normaal is. Mocht dat niet lukken dan zal er gezocht worden naar een
alternatief.
We houden jullie op de hoogte.

Actie zomerhandschoenen
De uitlevering van de zomerhandschoenen vanuit Taiwan
ondervindt door de corona crisis enorme stagnatie.
Op dit moment is nog onbekend wanneer de levering
plaatsvindt.
Het is vervelend maar deze situatie wordt veroorzaakt door
overmacht.
Wij vragen jullie begrip hiervoor.
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Zodra bekend is wanneer de zomerhandschoenen worden geleverd zullen wij jullie daarover
informeren.

Rogelli veldtoertocht 2020
Alhoewel het doorgaan van de 41e Rogelli veldtoertocht
vanwege de corona nog niet 100% zeker is, is er toch al een
start gemaakt met de voorbereidingen. Denk hierbij aan het
aanvragen van vergunningen, het voorlopig vastleggen van het
parcours, de reservering van de Vijfsprong en de rustplaats bij
Le Papillon etc.

Op het moment dat duidelijk wordt dat voor het doorgaan geen belemmeringen meer zijn, dan
hoeven we dit alleen nog maar verder af te maken. Daarbij zullen we zeker nog een beroep
moeten doen op de medewerking van niet alleen onze werkgroep, maar van alle leden.
Ook voor het geval er tegen die tijd nog wel beperkingen zijn vanwege het corona virus moeten
we nadenken over alternatieven.
Zoals gebruikelijk is Jos de coördinator bij de voorbereidingen van de Rogelli veldtoertocht.
Mocht je behoefte hebben aan meer info of mocht je lumineuze ideeën hebben over een
eventueel noodzakelijk alternatief neem dan contact op met Jos van Ginneken via het
e-mailadres: fcbrabantia66@gmail.com.

De Rabo Clubkas Campagne, inmiddels omgedoopt tot Rabo
ClubSupport, zal ook dit jaar weer plaatsvinden.
Op dit moment is bekend dat deze actie in september zal
gaan lopen.
Tegen die tijd zullen wij jullie daarover informeren en uiteraard
rekenen wij dan daarbij weer op jullie steun en support!!

Website

Facebook

ONZE SPONSOREN
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