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Hallo leden van de BOC en ingeschreven equipes voor de HKVHKD 2020,
Om maar direct met de deur in huis te vallen: in het jaar 2020 zal er geen
HKVHKD – editie verreden worden.
De corona-pandemie zorgt voor zoveel narigheid dat wij, als organisatie-team
en in die hoedanigheid functionerend onder verantwoordelijkheid van het
bestuur van de BOC, besloten hebben de verschoven / uitgestelde editie
(van 6-7-8 mrt naar 27-28-29 nov.) definitief af te gelasten en deze opnieuw te
verschuiven en vast te stellen voor:

Vr. 5 , Za. 6 en Zo. 7 maart 2021
Onder de huidige omstandigheden en met de afgekondigde maatregelen door
ons kabinet alsmede ook door de verscherpte maatregelen die vanaf dit
weekend in ons buurland Duitsland gaan gelden vinden wij het niet
verantwoord en zeker ook niet gepast een plezierritje naar Duitsland te maken.
Het onderkomen (de jeugdherberg), de pauzerestaurants en de start en
finishlocatie zijn allemaal ingelicht, hebben begrip voor onze situatie en hebben
de reserveringen op ons verzoek aangepast en doorgeschoven naar maart
2021.

Enthousiast als wij, het organisatie-team, waren over de nieuwe
accommodatie, de omgeving en de mogelijkheden aldaar hebben we in
augustus van dit jaar, er van uitgaande dat de rit in november afgewerkt kon
worden, ook reeds de volgende editie voorbereid.
Dus………..ook voor 2022 is er al accommodatie geregeld, zijn er
pauzerestaurants besproken, ligt er al een routeboek in concept op de plank,
zijn de opdrachtenformulieren in elkaar getimmerd en is de “Special Proef” ook
al ontwikkeld.

### *** ### ***

Wij begrijpen dat dit een teleurstellend bericht is voor velen van ons, maar
gezondheid voor iedereen en gezond verstand alsmede ook een
voorbeeldfunctie hebben tot dit besluit geleid.
Zonder tegenbericht van jullie gaan wij er van uit dat jullie je inschrijving voor
de editie 2020 doorzetten naar de editie van 2021 op de vetgedrukte data.
Mocht dit niet het geval zijn geef dan een reply op dit mailbericht en dan zullen
wij de penningmeester opdracht geven het inschrijfgeld per omgaande te
retourneren.
Team HKV HKD 2020 – Paul, Keimpe, Agnes en René

HKVHKD: koud, nat, glad; er komt van alles op je pad !

