Waarde leden,

Allereerst hopen wij dat het u allen goed gaat en dat het Corona spook aan u voorbijgegaan is. Van
ernstige Corona gevallen onder onze leden hebben wij als bestuur niets vernomen. Nu maar hopen
dat dat ook strookt met de realiteit.
Zoals u al eerder heeft vernomen hebben wij met pijn in ons hart onze ALV van 14 maart jl.
geannuleerd.
Tijdens die geplande ALV zouden wij ook ons jaarprogramma presenteren. Dat zag er naar onze
mening heel aantrekkelijk uit. Maar helaas hebben wij moeten besluiten al onze activiteiten tot na 1
september 2020 te moeten opschorten.
Optimistisch als wij zijn gaan wij ervan uit dat wij in het najaar nog een aantal RRAF- evenementen
kunnen organiseren. Wij zullen wij ons best doen om :
•
•
•

De Jaarvergadering in het najaar in het Museum More te houden
De najaarsrit in oktober wel door te kunnen laten gaan
Eén club bijeenkomst in Cool Classic Club in Naarden in november te organiseren.

Natuurlijk zal dat geschieden volgens de dan geldende richtlijnen van de overheid en RIVM.
Vanuit de “autowereld “merken wij dat er hier en daar wel weer activiteiten ontplooid worden. Er
zijn ook protocollen opgesteld om ritten op een verantwoorde en veilige wijze te organiseren.
Als voorbeeld hiervan mag het protocol van de MG Car Club dienen. De essentie van dat protocol is:
Nu de overheid de beperkende maatregelen heeft verruimd, is het de vraag of er ook voor onze
clubactiviteiten, zoals clubavonden en tourritten, weer mogelijkheden komen. Het bestuur heeft,
rekening houdend met de geldende richtlijnen, deze mogelijkheden overwogen en komt tot de
volgende condities waaronder regio’s enige activiteiten zouden kunnen opstarten.
De belangrijkste voorwaarde is dat de geldende richtlijnen worden gevolgd:
1. Voorkom om anderen te besmetten en voorkom om besmet te raken, wetende dat het
gezondheidsrisico toeneemt met de leeftijd.
2. Mensen met een verhoogd gezondheidsrisico kunnen beter niet deelnemen aan
groepsactiviteiten.
3. Vermijd drukte, zie ook de RIVM-adviezen.
Onder een aantal VOORWAARDEN acht het bestuur enige activiteiten van de MG Car Club Holland
mogelijk. Deze voorwaarden zijn:

1. OPGAVE VOORAF voor deelname aan een activiteit is verplicht en VOL = VOL.
2. Bij aankomst bij de activiteit VERKLAART iedere deelnemer SCHRIFTELIJK dat deze:
a. geen verkoudheid of luchtinfectie of koorts had in de laatste 24 uur
b. de laatste 2 weken geen contact had met iemand met een bewezen Covid infectie
c. zich ook zal houden aan evt. overige door de MGCCH gestelde voorwaarden
d. voor eigen verantwoordelijkheid deelneemt aan de betreffende activiteit
3. Alle personen moeten 1,5 METER AFSTAND van elkaar houden (behalve personen uit
eenzelfde huishouden), op terrassen moet die 1,5 meter altijd aangehouden worden. De
meeste besmettingen zijn immers het gevolg van overdracht van besmette
speekseldruppeltjes.
4. Horecaterrassen moeten vooraf gereserveerd worden (vanaf 1 juni).
5. Vanaf 1 juni mogen max. 30 mensen bij elkaar komen, vanaf 1 juli max. 100 mensen.
Iedereen zal de afweging moeten maken of het plezier wat aan een activiteit beleefd kan worden
opweegt tegen het gezondheidsrisico van deelname daaraan.
Wij onderschrijven als RRAF dit protocol volledig en zullen onze activiteiten ook in lijn met dit
protocol organiseren.
Wij hebben er desondanks toch zoals gezegd voor gekozen om onze activiteiten na 1 september
weer op te starten.
In de loop van augustus mag u van ons nadere berichten verwachten.
In de tussentijd draait wereld gewoon door. Van de secretaris van de ACHAFR onze wereldwijde
overkoepelende organisatie ontvingen wij nog enige berichten. Deze vindt u op onze website
www.rraf.nl onder Nieuws.
Rest ons u als bestuur een goede zomer te wensen in de verwachting dat wij elkaar in het najaar
kunnen treffen.
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