Beste lezer,
Het is geweldig, dat we officieel weer wedvluchten mogen organiseren. De tijd van trainingsvluchten
ligt achter ons. We wensen iedereen veel plezier en succes gedurende de komende vluchten.
Ondertussen is het coronaprotocol nog steeds van kracht; op dit moment versie 2.0. We vertellen u
in deze nieuwsbrief over de controles en handhaving ervan.
Vliegprogramma
Nu blijkt, dat de vluchten als wedstrijden kunnen worden gezien, heeft het NPO bestuur in overleg
met de afdelingen en de secties een nationaal vliegprogramma opgesteld. We hebben als afdeling
ons vliegprogramma daarop gebaseerd en daarbij overlegt met afdeling Friesland’96. Er zijn een
aantal vluchten afgesproken waarop we gezamenlijk gaan lossen.
U kunt verder informatie over het vliegprogramma op onze website.
Controles en handhaving corona protocol
Als afdelingsbestuur voeren we wekelijks controles uit bij een deel van de verenigingen. Ondertussen
hebben we een groot deel van de verenigingen bezocht en is het goed om onze ervaringen te delen.
Bij de verenigingen die nog niet zijn bezocht zien ons in de komende weken verschijnen.
De bedoeling van de controles is natuurlijk, dat we als afdeling het protocol goed uitvoeren. We zijn
met z’n allen blij dat we mogen vliegen en dat willen we graag zo houden. Natuurlijk willen we
daarbij een eventuele besmetting onder onze leden voorkomen.
Het goed uitvoeren van het protocol is breder dan de eigen afdeling en gaat in feite de hele landelijke
organisatie aan. De NPO heeft namelijk van overheidsinstanties toestemming gekregen om het
protocol te mogen hanteren. We zijn als afdeling dan ook verantwoording verschuldigd aan de
landelijke NPO werkgroep Covid-19.
Daarnaast hebben we als afdeling te maken met een aantal veiligheidsregio’s die via eigen
controleurs (BOA) controles kunnen uitvoeren. Blijkt dan dat er niets is aan te merken op de
uitvoering, zal een veiligheidsregio niets in de weg leggen om wedvluchten te blijven organiseren.
U mag dan ook verwachten van ons, dat we de taak van controle en handhaving van het corona
protocol serieus oppakken.
De controles geven aan, dat verenigingen een goede uitvoering geven aan het protocol en dat is iets
om trots op te zijn. Het blijkt ook, dat naar aanleiding van de controle, de verenigingen 0102 en 0137
een officiële waarschuwing hebben gehad en bij een volgende overtreding uit de route wordt
gehaald.
Op de website vindt u een overzicht van alle controles tot nu toe.

Met vriendelijke groet,
het bestuur
Naar de website

