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Beste Hawker, 


De maatregelen  rond Corona/COVID19 zijn gewijzigd. Hierdoor  kunnen wij als 
vereniging,  onze vliegactiviteiten gelukkig wat aanpassen. 

Het gevolg is dat ons veld toegankelijk is voor maximaal 8 personen tegelijkertijd. 

Zoals al het geval was, wordt een dag verdeeld in een 4tal tijdslots van ieder 2 
uur. Alle leden kunnen een slot reserveren tot het moment dat er 8  reserveringen 
binnen dat specifieke slot zijn. 

Reserveren kan gedaan op ; 

https://www.thehawksvught.nl/de-club/planning-inschrijfformulier/


Om te zorgen dat we onderling minsten 1,5 meter  afstand kunnen houden, is de 
pits wat anders ingericht. De tafels staan nu op geruime afstand van elkaar.




Gebruik een tafel enkel en alleen om je kist te monteren en te demonteren. 
Daarnaast; 


• Kom enkel en alleen om te vliegen naar het veld; 

• Kom niet te vroeg en verlaat het veld bij het einde van je gereserveerde 

tijdslot  direct 

• Het clubhuis blijft helaas tot nader order gesloten, het buitenstaande 

zitmeubilair mag niet gebruikt worden


https://www.thehawksvught.nl/de-club/planning-inschrijfformulier/
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• Nogmaals willen we jullie wijzen op de algemene Covid/Corona regels: 

• blijf bij klachten thuis en laat je testen;

• houd 1,5 meter afstand van anderen;

• reinig vaak je handen (met eigen desinfectiemiddel) en hoest en nies in 

je elleboog

• Gebruik je gezonde verstand en gedraag je verantwoordelijk


 Maar er valt ook ander nieuws te melden : 


We hebben een wervingscomissie! Veel initiatieven staan reeds op stapel. 

Begonnen wordt met onze club wat meer bekendheid te geven; Facebook, Flyers, 
etc. Binnenkort hopen we hierover nader te kunnen berichten.  


Vanaf 1 juli moet onze vereniging voldoen aan de nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur 
en Toezicht Rechtspersonen). Voor de vereniging zelf lijken de gevolgen nihil; wel 
lijken er wat zaken beter vastgelegd te moeten worden. Het bestuur is hier op het 
moment mee bezig. 


Omdat de vooruitzichten voor wat betreft Corona/Covid- maatregelen positief 
zijn, begint ook onze activiteiten-agenda weer wat gevulder te raken. Naast de 
zaken die al op ons vizier stonden, nu ook een F5B gebeuren op 3 Oktober. 

Een must voor diegenen die houden voor de wat snellere actie 


Bij de gemeente Vught heeft het bestuur een tweetal verzoeken neergelegd 

• Het plaatsen van bewegwijzering naar ons veld 

• Het egaliseren en eventueel verharden van het pad langs ons veld.


Tenslotte graag jullie aandacht voor het feit dat de positie van secretaris nog 
steeds vacant is. Liefhebbers worden verzocht contact op te nemen met het 
bestuur. 


Met vliegensvlugge groet 
Uw Bestuur. 


