60 ste RALLY DER VLAANDEREN
28, 29 en 30 juli 2017

De “ Rally der Vlaanderen “ is aan haar 60 ste editie toe. Oudste nooit onderbroken rally sinds 1957.
Wij nodigen u graag uit om de streek ten noorden van Gent en ook Zeeuws Vlaanderen te ontdekken....
Indien u voor het goede weer eieren naar Sint Clara wil brengen zal dat heel gemakkelijk kunnen. Ons hotel
is het “ Monasterium Poortacker”” een vroeger klooster , met kapel en wandelgangen waar wij onder
Gregoriaanse muziek worden verwelkomd.
U zal overnachten in de vroegere cellen. Maar wees gerust wij zullen u niet om vier uur 's morgens wekken
voor de metten.
Gent is een toeristische stadd in vol hoogseizoen, wij moeten dus tijdig de reservaties bevestigen en sturen u
daarom nu al de uitnodiging. Preciesere details zullen later aan de ingeschreven deelnemers meegedeeld
worden. De inschrijvingen zullen afgesloten worden op 10 juni 2017.
De route wordt zo uitgekozen dat van 1900 tot 1940 iedereen van het parcours zal kunnen genieten.
REGLEMENT

Alle voertuigen moeten aan de RVCCB criteria voldoen , in perfecte rijdende staat zijn. In regel
regel met inschrijving en verzekering.
Er moet een gevarendriehoek, een achteruitkijkspiegel, een brandblusser, een eerste-hulp
eerste hulp kistje en een veiligheidsjasje aan boord
zijn. Het inrichtend comité houdt zich het recht voor het parcours te veranderen en alle maatregelen te nemen die zich zouden
opdringen voor een goed verloop van het evenement. De commissaris-generaal
commissaris generaal heeft ook het recht een deelnemer uit te sluiten die
de wegcode niet zou naleven of die door zijn gedrag de club oneer zou aandoen. Het gebruik van geestrijke dranken valt enkel
onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf. Hij blijft verantwoordelijk voor zijn eigen goederen en zijn wagen. De
verantwoordelijkheid van de Club zal niet kunnen ingeroepen worden in geval van brand, diefstal, verlies, schade, vandalisme of
ongeluk. De wegcommissarissen zijn er enkel om de signalisatie te versterken, doch hebben geen enkel gezag over het verkeer.
Iedereen dient voorzichtig te zijn.

PROGRAMMA
Vrijdag 28 juli : 15.30 – 17.00 uur ontvangst in Lovendegem, veilige private parking voor wagens en
aanhangwagens.
Kleine rit met preciese aanduidingen om gemakkelijk het hotel in Gent te bereiken.
Hotel 'Monasterium Poortacker', Oude houtlei, 9000 Gent : www.monasterium.be
Naar eigen voorkeur:
rkeur: vrij bezoek en avondmaal in Gent. (niet in de inschrijving begrepen).
Zaterdag 29 juli : Langs de Gentse haven, rustige wegen en kanalen, richting Zeeuws Vlaanderen
en de Westerschelde. Lunch.
Namiddagstop bij één van onze leden.
's Avonds nemen wij het avondmaal in de 'refter' van het oude klooster. Het wordt iets meer
dan water en brood, zelfs meer dan wijn en brood.
Zondag 30 juli : Stevige rit door het meetjesland met drink en (facultative) “Autowijding”. Lunch in de
schuur van het neerhof van het kasteel van Lovendegem, iets later dan gewoonlijk, om
rond 16.30 uur af te sluiten en niet in de zondagse-terugkeer-van-de
de zee-opstoppingen
zee
te zitten.

De inschrijving omvat :
Ontvangst van de deelnemers op vrijdag namiddag.
Veilige parking van de wagens en aanhangwagens bij de startplaats en de gesloten doch niet overdekte
parking bij het hotel.
Maaltijden van zaterdag en zondag, drank inbegrepen.
Drank bij ontvangst en stops
Twee overnachtingen in hotel 'Monasterium PoortAckere', ontbijt buffet inbegrepen
Rally plaat, road book, bagages en de gebruikelijke diensten door de RVCCB aangeboden.
Einde der inschrijvingen : 10 juni of van zodra het aantal gereserveerde hotelkamers is bereikt

Voor het organiserend Comité :
Guy Mahy & C° – 0477/69 33 21

Voor de raad van bestuur van de RVCCB :
Didier Liégeois, voorzitter

Hierna het inschrijvingsformulier te sturen per mail naar info@rvccb.be, te faxen (02/219.82.34) of per post
naar het Secretariaat van de RVCCB: 53 Beeckmanstraat - 1180 BRUSSEL UITERLIJK TEGEN 10 juni 2017
samen met het storten van het inschrijvingsgeld , I.N.G. BE38 3101 4396 6072 - BIC: BBRUBEBB .
Bij annulering na 10 juni zal een gedeeltelijke terugebatling van de inschrijving gebeuren op basis van de al
dan niet betaalde reservaties aan hotels en restaurants
Het terugsturen van het ingevulde bulletin en de betaling impliceren het instemmen met de regels van deze rit
en van de Club.

I N S C H R I J V I N G S B U LL E T I N
Ondergetekende……………………………………….… Voornaam …………….……………………....
wonende te ………………………………………………..postcode ………………………………………
Straat ………………………………………………………....…N° ……………N° tel……………….......
N° GSM …………………..….... E-mail …..................…………………………………………...............
Verbind mij deel te nemen aan de “Rally der Vlaanderen” van 28, 29 en 30 juli 2017, met mijn wagen:
Merk……………………………………… Type …………………………… Jaar…..….………………...
Nummerplaat ………………

chassis N° ……………… motor N° ….…….......

Gehomologeerd N° …………. of in afwachting ervan.

Voor een team van 2 personen in dubbele cel
Voor één persoon in single cel
Niet leden worden uitgenodigd het lidmaatschap
van 60€ bij de inschrijving te voldoen.

.

: 562,00 €
: 390,00 €

.......................€
.......................€

60,00 €

.......................€
------------------…...................€

Totaal :
Voor kinderen of ander regeling gelieve de organisatoren te contacteren.

De ondertekenaar van huidig inschrijvingsbulletin ontslaat de organisatoren van de RVCCB van elke verantwoordelijkheid die voortvloeit uit zijn
deelname aan de 60 ste «Rally der Vlaanderen» op 28,29 en 30 juli 2017. Hij verklaart dat de staat van zijn voertuig en de inschrijving
beantwoorden aan de wettelijke normen en geldende reglementen en dat die geldig verzekerd is voor de ganse duur van het evenement. Hij
verbindt zich alle regels betreffende de wegcode en de daarbij horende koninklijke besluiten te eerbiedigen.

In geval van pech of overmacht kan de organisator een andere wagen aanvaarden dan die die ingeschreven is
voor zover die beantwoordt aan de criteria van de rit.

Datum:

Handtekening:

