
                     “Re-tour des Manivelles”  ofte  “Daar gaan we weer”
                                                      11 juli 2020

Zoals verleden week aangekondigd willen wij onze leden graag weerzien en onze auto's weer te 
testen. Hierbij de uitnodiging om samen te komen in onze heel tijdelijke bubbel met inachtname 
van afstand houden, handen wassen.... enz.
                          
                                                                     R E G L E M E N T
Alle voertuigen moeten aan de RVCCB criteria voldoen ,  in perfecte rijdende staat zijn. In regel met inschrijving en verzekering.
Er moet een gevarendriehoek, een achteruitkijkspiegel, een brandblusser, een 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 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                                    
                            
9 uur   Samenkomst ten huize Guy en Claire Mahy, Kasteeldreef 130 te 9920 Lovendegem voor een
kopje koffie en een croissant .
Rond 10 uur vertrek voor een rondrit door Vlaamse velden en op Zeeuws-Vlaamse wegen voor een 
kleine 100 km en met een verfrissing onderweg....(Route moeten wij nog uitstippelen)
Aankomst ten huize Luc Ryckaert in Stoepe rond 14uur voor een lekker buffet  met wat drank.

Gezien de Covid normen moeten de deelnemers ingeschreven zijn bij de organisatoren,. Gelieve 
dus uw bulletin door te mailen naar de club of per post naar Rvccb c/o Guy Mahy, Kasteeldreef 130,
9920 Lovendegem 
           

Einde der inschrijvingen : 5 juli 

Voor het organiserend Comité :                       Voor de raad van bestuur van de RVCCB :
Guy & Claire Mahy   – 0477/69 33 21                 Didier Liégeois, voorzitter
Luc Ryckaert                                                         Xavier Durieu , secretaris
                                                                              



Hierna het inschrijvingsformulier te sturen per mail naar rvccb@rvccb.be,  of per post naar Guy Mahy, 
Kasteeldreef 130, 9920 Lievegem  UITERLIJK TEGEN 5 juli  2020 samen met het storten van het 
inschrijvingsgeld , I.N.G. BE38 3101 4396 6072 -  BIC: BBRUBEBB  .

                                        I N S C H R I J V I N G S  B U L L E T I N  

Ondergetekende……………………………………  Voornaam …………….……………………....

wonende te ……………………………………...…..postcode ………………………………………

Straat ………………………………………………....…N° ………… N° GSM …………………..

 E-mail …..................…………………………………………...............  

Zal deelnemen aan de “Retour des manivelles” op 11 juli. Met mijn wagen 

Merk……………………………………… Type …………………………… Jaar…..….
………………...

Nummerplaat  ……………… chassis N° ………………    

.             .

De ondertekenaar van huidig inschrijvingsbulletin ontslaat de organisatoren van de RVCCB van
elke verantwoordelijkheid die voortvloeit uit zijn deelname aan huidige rondrit. 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. .   

Ik stort heden op  I.N.G. BE38 3101 4396 6072 -  BIC: BBRUBEBB 

….... personen à 25 €  = …........€                                                                                       
                                                                                                     

Ik kom op trailer  :      O Ja                 O Neen 

mailto:rvccb@rvccb.be

