BMB Vriendschapsrit vanaf 2018
Lastenboek

1. Doel
De vriendschapsrit wordt georganiseerd door een motorclub die
aangesloten is bij de VMBB of FMWB in een toeristische regio in het
buitenland te laten ontdekken met medewerking van een plaatselijke
motorclub.
2. Datum
De organisatie vindt elk jaar plaats tijdens de Hemelvaartweekend, al dan
niet startend op woensdag tot zaterdagmorgen.
3. Toekenning
De NCMVT duidt binnen de kandidaat-clubs, twee jaar vooraf en tijdens
de jaarlijkse kalender bespreking de toekomstige organisator aan. De
kandidaat-clubs dienen een voorstel van programma toe te voegen bij hun
kandidatuurstelling.
In principe heeft iedere jaar een afwisseling plaats tussen de beide
federaties. Indien er slechts 1 kandidaat zich aanmeld zal deze dan
toegewezen krijgen indien deze aan de voorwaarden voldoen van dit
lastenboek.
Indien er , geen VMBB of FMWB club kandidaat stelt , kan de organisatie
worden toegewezen aan een aangesloten bond. De organisatie ter plaatse
dient te gebeuren in samenwerking met een plaatselijke motorclub. De
NCMVT kan hierop een afwijking toestaan.
4. Infrastructuur
De club die de organisatie toegewezen krijgt zal er op toezien dat er op
de plaats van de organisatie voldoende slaapgelegenheid, camping, hotels
enz. is voorzien.( Dit voor min 300 deelnemers op wandelafstand van de
zaal waar de activiteiten doorgaan.
De afstand vanuit Brussel ligt tussen min 600 km en max 1000 km.

5. Programma.
Woensdag : mogelijkheid tot opening van de inschrijvingen van de
deelnemers(geen verplichting)
Donderdag: Ontbijt te voorzien voor de deelnemers van de
vriendschapsrit, de inschrijvingen te verdelen over de voor en namiddag.
Er wordt aanbevolen facultatieve activiteiten aan te bieden aan de
deelnemers. Een optocht of parade mag maar is geen verplichting. S
’Avonds dient er een maaltijd te worden aangeboden aan de deelnemers
gevolgd door een geanimeerde avond.
Vrijdag: Ontbijt zoals vermeld op donderdag. Vertrek voor een rondrit van
maximaal 250 km, voor de rondrit(of de middag) dient er een lunchpakket
te worden voorzien voor onderweg. S ’Avonds moet er een maaltijd
voorzien worden gevolgd door een prijsuitreiking en animatie.
Zaterdag : Ontbijt zoals vermeld op donderdag en einde van de
vriendschapsrit.
6. Inschrijvingen
De inschrijvingen moeten geopend zijn minstens 4 maanden voor het
Hemelvaart weekeinde. De betalingsmodaliteiten en de afsluitingsdatum
wordt bepaald door de organisator.
Er bestaat uitsluitend de mogelijkheid om in te schrijven voor het
volledige programma van de vriendschapsrit. Dus geen dag inschrijvingen
meer.
De inschrijvingsprijs bedraagt max 100€ voor de niet licentiehouders.
Voor de licentiehouders is een korting voorzien van 15€ dus 85€ maximaal.
Indien er een lager tarief wordt gehanteerd dient er steeds een
prijsverschil te zijn van minstens 15€ tussen licentie en niet
licentiehouders.
In de inschrijvingsprijs is inbegrepen : 1 t-shirt, 3 x ontbijt , 2 X een
warme maaltijd en avondfeest op donderdag en vrijdagavond, een volledige
lunchpakket op vrijdag tijdens de rondrit en een welkomstdrankje.
Er is geen enkel verblijf of overnachting voorzien in de volledige
inschrijving.

De inschrijvingskaart bekomt men door zich aan te melden met de
motorfiets en desnoods passagier op de daar door de organisator
voorziene plaats.
7. Punten toekenning
Er kan geen internationaal treffen worden ingeschreven op de kalender
samen met de vriendschapsrit.
De vriendschapsrit wordt opgenomen op de nationale en internationale
kalender.
Het aantal punten dat voor de klassementen wordt toegekend is
vastgelegd in het BMB toeristische reglement van het jaar van de
organisatie.
8. Afvaardiging
De organiserende club zal aan de twee aangeduide BMB afgevaardigden
dezelfde voordelen aanbieden als deze voorzien voor de deelnemers. Zij
hebben de mogelijkheid met de wagen te komen om de nodige informatica
toestellen mee te nemen.

