
 

     NIEUWSBRIEF             05-06-2020 
 
 
Beste clubleden, 
 
Voor u ligt weer een nieuwsbrief met diverse info over de TSC en andere nuttige informatie. 
 

Vervolg coronamaatregelen en de TSC 
Nu we alweer een tijdje gewend geraakt zijn aan de coronamaatregelen en eenieder zijn weg daarin 
probeert te vinden rijst de vraag en hoe nu verder. Wat vooral opvalt is dat de maatregelen een 
behoorlijke impact hebben op eenieder en zeker ook op de TSC. Op dit moment merken we dat de 
maatregelen beetje bij beetje versoepeld worden en iedereen reikhalzend uitkijkt naar weer het leven 
van voor de coronacrisis. Dit zal nog wel even gaan duren. Zolang er nog geen goed vaccin 
ontwikkeld is zullen we voorlopig nog in een 1,5 meter maatschappij moeten blijven functioneren.  
1 juni gaan de horeca, de musea en andere openbare gelegenheden weer deels open, alles op 1,5 
meter afstand. Het is spannend of dit goed gaat en we niet alsnog een tweede golf van besmettingen 
gaan krijgen. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de activiteiten die de TSC mag en kan ontplooien.  
Wij moeten nu met zijn allen nadenken over hoe bijvoorbeeld een rondrit van de TSC eruit kan gaan 
zien. Om dit in het nieuwe coronatijdperk eventueel te kunnen organiseren zijn er een aantal zaken 
waar we rekening mee dienen te houden. Ten eerste natuurlijk de regelgeving die zeer aan 
verandering onderhevig is. Daarnaast vallen veel van onze leden onder de risicogroep van betreft het 
coronavirus. Het rijden in je Spit of GT6 met iemand uit je gezin naast je levert geen problemen op 
maar juist het samenzijn met andere clubleden met en hapje en drankje maakt de rondritten zo 
gezellig. Kunnen we straks 40 tot 60 of vaak wel meer tegelijk ergens kwijt, velen op 1,5 meter 
afstand? Als men zich niet aan de regels houdt, wie is dan verantwoordelijk? Op dit moment is ook de 
organisator van een evenement medeverantwoordelijk en kunnen de boetes voor de organisator 
behoorlijk oplopen. Hoe het er in de (nabije) toekomst uit gaat zien is dus nog zeer onduidelijk en wij 
als bestuur en organisatoren van activiteiten binnen de TSC roepen de leden dan ook op om met ons 
mee te denken hoe we b.v. verantwoord een rondrit binnen de 1,5 meter maatschappij zouden kunnen 
organiseren.  
Vooralsnog zijn we als bestuur genoodzaakt om alle activiteiten die uit naam van de TSC 
georganiseerd worden tot 1 september af te lasten.  
Als bestuur houden we de ontwikkelingen rond de coronamaatregelen natuurlijk nauwlettend in de 
gaten en mocht er aanleiding zijn hier verandering in aan te brengen zullen we ons zeker melden. 
 

FEHAC-nieuws 
Lidmaatschap 
Ons lidmaatschap is na wat vertraging goed gekeurd. Waar wij ons als club normaal gesproken moeten 
presenteren tijdens de ALV van de FEHAC gaat dit nu schriftelijk gebeuren en zal dit in het bulletin 
“FEHACtiviteiten” van 1 juli worden gepresenteerd.  
 
APK voor voertuigen van 50 jaar en ouder vervalt 
De Eerste Kamer heeft op 19 mei jl. een wijziging van de 
Wegenverkeerswet goedgekeurd om alle tractoren te gaan voorzien van een kenteken. Daarnaast 
werd voor snelle tractoren een APK verplicht en gelijk met die nieuwe APK-categorie werd besloten 
om alle voertuigen ouder dan 50 jaar vrijstelling te verlenen van de APK.  



De vrijstelling van APK gold tot nu alleen voor voertuigen van voor 1960. De wijziging is goedgekeurd, 
wanneer de wijziging ingaat is nog niet bekend. Zodra dit bekend is zal de FEHAC dit vermelden in 
een nieuwsbrief. 
 
Individuele ritten 
Het is nog steeds niet mogelijk om deel te nemen aan vanuit de club georganiseerde ritten.  
Daarentegen is het wel mogelijk voor mensen om een rit individueel te rijden. Misschien heb je ze al 
ontdekt op de website? Achter de leden inlog is een lijst geplaatst met enkele routebeschrijvingen van 
“oude” ritten. Je vindt ze op onze website op de volgende wijze. 
Als je ingelogd bent op onze site via je laptop vind je de ritten onder het kopje lijst met ritten in de 
menubalk. Ben je ingelogd via een tablet of smartphone dan vind je de lijst onder Menu > Leden 
menu > Lijst met ritten.   
 

Tot slot 
Mochten jullie vragen hebben, neem gerust contact op met één van de bestuursleden. 
 
Het bestuur en organisatoren wensen jullie veel gezondheid en ondanks alles ook een mooie en zonnig 
tijd toe.  
 
Het TSC-bestuur. 
 


