
 
 
Hallo,
 
toch nog even een berichtje en een up-date van het bestuur.
 
Zoals voor een ieder bekend is, zijn er door de overheid diverse maatregelen opgesteld i.v.m. het 
corona-virus.
Hieromtrent willen we melden dat ook wij alle clubactiviteiten tot 1 juni hebben afgelast/gecanceld.
Een samenscholingsverbod van meer dan 2 personen is dan ook van kracht.
Dit betekent ook dat het rijden in groepen/groepjes niet meer mogelijk is. Er kan hooguit nog met 2 personen
samen worden gefietst, waarbij ook nog met de onderlinge afstand van anderhalve meter rekening
gehouden moet worden.
 
Het bestuur stelt zich als volgt op:
Mochten er leden zijn die, op eigen initiatief, tegen alle regels in, toch met meer dan 2 personen samen
gaan fietsen, dan is dit geheel voor eigen verantwoording. Het dragen van de clubkleding is dan in ieder
geval niet toegestaan.
Als men alleen of maximaal met z'n 2-en gaat fietsen, mag men uiteraard wel de clubkleding dragen.
 
Met sportieve groet en blijf gezond,
 
Het bestuur WTV Centurion
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Hallo,
 
Even een vrolijke noot:
 
We zijn achter de schermen met allerlei initiatieven bezig.
Recentelijk is er een kascontrole geweest is alles goedgekeurd. Verder zal er op zeer korte termijn een brief
verwachten waarin we kenbaar maken dat we vanaf dan overgaan op automatische incasso. Hierbij zal een
brief toegevoegd worden welke we dan vragen te ondertekenen voor akkoord en te retourneren.
 
We staan te popelen om weer gezellig met z'n allen te kunnen fietsen. Dit zal zoals eerder gemeld nog even
op zich laten wachten maar we kunnen wel melden dat er meer en meer animo is voor, zoals in de
volksmond genoemd "de C-rijders".
Dus voor een ieder van ons zijn er medefietsers en kunnen we van elke rit een gezellige en sportieve rit
maken.
 
Het kan best zijn dat we een vole agenda krijgen, want we hadden altijd leuke ideeën en ritten, maar goed
laten we eerst de openingsrit maar eens plannen zodra dat kan.
 
Verder hebben we alle GPS-routes weer operationeel en worden ze weer toegankelijk.
We kijken nog naar een database waar een ieder bij kan, maar dit zal binnenkort kenbaar worden gemaakt.
 
Hebben jullie nog ideeën en/ of wensen, meld je dan even bij Frank Siemerink.
Dan wens ik jullie verder veel gezondheid toe en geniet van het mooie weer.
 
Met sportieve groet,
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