
Beste lezer, 
 
Nationaal Inkorfcentra (NIC’s) 
Wij hebben als bestuur de NIC's aangewezen. In deze coronatijd hebben we eenmalig besloten om 
alle 100+ verenigingen NIC te maken. In totaal zijn dit 28 verenigingen. Bij deze verenigingen kan 
worden ingekorfd voor de dagfond vluchten E 27 t/m E33 en de jonge duiven vluchten J35 en J37.  
Verder kunt u bij de bekende NIC’s  inkorven voor de marathonvluchten A28 t/m A33. 
Op de website staat het overzicht van de NIC’s. 
 
Ophaalschema 
Het ophaalschema is geplaatst op de website.  
Voor de dagfond geldt; Schema C.  
Voor de inkorving naast de dagfond op de vrijdag geldt; Schema B 
 
Later geïnformeerd i.v.m. nieuwe coronaprotocol 
Graag wilden we met het verspreiden van de lijst met NIC’s ook inhaken op veranderingen in het 
coronaprotocol van de NPO. Vandaar dat de lijst nu pas gepubliceerd wordt. Ondertussen is het 
ophaalschema al wel op de website geplaatst. 
 
Versie 3.0 van het coronaprotocol NPO 
Aanstaande woensdag wordt versie 3.0 van het nieuwe coronaprotocol NPO met de afdelingen 
besproken. Hieronder, onder voorbehoud van vaststelling, alvast de belangrijkste wijzigingen; 

• Er mogen maximaal 100 bezoekers in onze verenigingsgebouwen worden toegelaten zonder 
dat een gezondheidscheck vereist is; 

• Boven de 100 personen geldt wel een gezondheidscheck; 

• Leden mogen alleen in de gebouwen verblijven, zittend, op vaste zitplaatsen; 

• Functionarissen die belast zijn met het inkorven, afslaan of andere werkzaamheden vallen 
hier niet onder; 

• Verenigingen moeten een inrichtingsplan maken waarop per ruimte is aangegeven waar en 
hoeveel mensen er aanwezig zijn; 

• Het maximaal aantal personen wordt bepaald aan de hand van de inrichting waarbij een 
minimale onderlinge afstand van 1,5 meter de voorwaarde is; 

• In het gebouw dienen looproutes en scheidingsvakken aanwezig te zijn; 

• Waar het niet past om alle leden gelijktijdig in het verenigingsgebouw te laten verblijven 
moeten verenigingen werken met schema of roosters om de activiteiten te reguleren; 

• Voor het gebruik van de sportkantines geldt het protocol van Koninklijke Horeca Nederland; 

• De hygiënemaatregelen voor het inkorven en afslaan uit de eerdere versies van het 
Coronaprotocol blijven van kracht; 

• Versie 3.0 van het coronaprotocol wordt op 1 juli 2020 van kracht. 
 
Vooraf opgeven bij NIC 
Een NIC moet om het inkorven en afslaan te reguleren werken met een schema. Als u gaat inkorven 
bij een NIC dan dient u hiervoor een afspraak te maken. De mailadressen van de contactpersonen 
van de NIC’s staan in het overzicht.  
 
Informatie over het invullen van mandenlijsten 
Door de versoepelingen per 1 juli kan er voor de nationale vluchten  tijdens het inkorven een 
schrijver worden toegevoegd die de mandenlijsten invult. Deze extra functionaris moet minimaal 1,5 
meter afstand bewaren tot de andere functionarissen.  
 



Melden 
We gaan de meldsite wat verfijnen met extra mogelijkheden om te filteren op rayon 1 t/m 4, 5 t/m 8 
en een overzicht per rayon. We hopen dat deze wijziging nog voor het aanstaand weekend kan 
worden doorgevoerd. 
 
Nieuws van de Noordelijke Unie (NU) 
Er is nieuws van de Noordelijke Unie over het vliegseizoen 2020 ! 
Zie de NU-site www.noordelijke-unie.nl   
Zie bij Laatste nieuws (19-06-2020). 
 
Nieuws van de VNCC 
Er is ook nieuws van de VNCC. Het is een club voor Marathon liefhebbers van de afdelingen 9, 10 en 
11. Wie mee wil doen kan nog tot 1 juli opgeven, zeggen ze. Meer informatie op www.vncc.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur 
 
Gurbe van der Schaaf 
 

 

Naar de Website   
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