Beste leden van de CPEN,
Op 20 mei jl. is er door onze premier gecommuniceerd dat hotels, cafés en restaurants weer open mogen.
Dit houdt direct in dat er ook weer een mogelijkheid ontstaat om weer in clubverband te gaan rijden. Het
nadeel is dat er veel regelwerk bij komt kijken. Zo is er de verplichte registratie voor Het Ampt van Nijkerk,
die vooraf moet weten hoeveel mensen gaan deelnemen en waar dus rekening mee gehouden moet
worden. Tevens kunnen maar maximaal 30 personen binnen ontvangen worden (dit is exclusief personeel,
maar inclusief TC). Omdat het Ampt ook een hotel is en dus tevens rekening moet houden met hun gasten
en de eventuele clubleden die binnen komen, zou er een enorme administratieve rompslomp bij komen
om alles in goede banen te leiden.
Daarom hebben we voor deze rit besloten het vanwege de covid19 regels iets anders aan te pakken.
Deze toerrit word gereden onder de vlag van CPEN, echter de ontvangst en het einde van de toerrit is iets
anders georganiseerd. Wat houdt dit nu direct voor u in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inschrijven gebeurt buiten op de parkeerplaats.
Bij de ingang voor de zalen zal een deur open staan, alwaar er koffie gehaald kan worden.
Koffie wordt u door de club aangeboden maar wordt buiten op de parkeerplaats genuttigd.
Als je een zitplaats binnen wilt, dien je zelf een tafel te reserveren bij het Ampt van Nijkerk.
Houd altijd 1,5 m afstand, nies/hoest in de elleboog, geef elkaar geen hand.
Bij verkoudheid/loopneus of koorts, BLIJF THUIS.

Op het einde van de rit is er eenzelfde probleem. Ook de uitbater van dit restaurant moet van te voren
weten hoeveel mensen er komen. Op het einde van de rit spontaan een kopje koffie drinken om daarna
huiswaarts te gaan zal dus helaas niet lukken. Als u op deze locatie wat wilt nuttigen, zult u zelf van
tevoren moeten reserveren.
Verder zijn de regels van het RIVM onverminderd van kracht:
• Tijdens de rit dient u altijd rekening te houden met 1,5 m afstand.
• Bent u met meerdere mensen bij elkaar en houdt u een stop langs de kant van de weg, bewaar
eveneens altijd 1,5 m afstand tot elkaar.
• Houd rekening met eetgelegenheden op de route. Spontaan ergens op de bonnefooi stoppen om te
eten kan op een teleurstelling uitlopen omdat alle restaurants zich moeten houden aan
voorinschrijving/reservering. Probeer hier dus op te anticiperen door zelf eten en drinken mee te
nemen of van te voren te reserveren.
Wij weten dat dit niet is wat u gewend bent vanuit de club, maar helaas zijn wij genoodzaakt tot het
nemen van deze maatregelen om het rijden in clubverband weer mogelijk te maken.
Inschrijving van 09.30 uur tot 10.30 uur.

Adres:
Het Ampt van Nijkerk
Berencamperweg 4
3861 MC Nijkerk
Tot 7 juni a.s.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur CPEN.

