1. DOELSTELLING
✓

Eénvormige besluitvorming en communicatie ism de vleugels bij algemene afgelasting over alle (openlucht) disciplines heen. Hierdoor zullen verwarring en
misverstanden voorkomen worden. Toepassingsgebied : extreme weersomstandigheden, rampen, aanslagen waarbij de fysieke veiligheid van de deelnemers, het
publiek en de organisatie niet gegarandeerd kan worden.

2. SAMENSTELLING URGENTIECOMITE
✓
✓

Vertegenwoordiger Cycling Vlaanderen : Massimo Van Lancker (Sporttechnisch Coördinator Competitie), FCWB : Luc Fontaine (Dpt Compétition) en Belgian Cycling
Philippe Mariën (veiligheidscoördinator)
Een overzichtslijst met de namen en de gegevens van deze personen (en hun vervangers bij ziekte/verlof) wordt online gepubliceerd.

3. PROCEDURE
✓
✓
✓

✓

Bij voorafgaandelijke waarschuwing voor mogelijk noodweer (vanaf code geel) nemen de drie betrokkenen met elkaar contact op om de situatie op de voet op te
volgen. Dit geldt tevens voor omstandigheden die niets met de weersgesteldheid te maken hebben : rampen, aanslagen….
Specifiek voor noodweer worden het KMI of de Meteowing (Luchtmacht) geraadpleegd om voor permanente updates te zorgen. Voor andere situaties wordt contact
genomen met de bevoegde diensten. (politie, brandweer, gemeente, provincie)
Indien de door deze instanties verstrekte informatie op mogelijk gevaar voor deelnemers en publiek wijst, waarbij de veiligheid niet meer kan worden gegarandeerd
kan het urgentiecomité overgaan tot een algemene afgelasting. De vertegenwoordigers van de beide vleugels nemen ook contact met de provinciale afdelingen
(voorzitters van de betreffende disciplines).
In dit geval dient snel en accuraat gecommuniceerd via email, sociale media, website. Dit houdt in dat de coördinator van het urgentiecomité in overleg met de twee
andere leden een korte maar duidelijke tekst opmaakt en vervolgens contact neemt met de beheerders van deze media bij de drie federaties voor de publicatie van
deze mededeling. Ook de persverantwoordelijke van Belgian Cycling wordt hierbij ingeschakeld.
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SAMENSTELLING URGENTIECOMITE

Philippe Mariën
Xavier Vandermeulen

philippe.marien@belgiancycling.be
xavier.vandermeulen@belgiancycling.be

0475/59.80.84
0495/67.00.12

Coördinator
(vervanger Ph. Mariën)

Luc Fontaine

lfontaine1@yahoo.fr

0477/46.18.78

(vervanger te bepalen)-

Massimo Van Lancker
André Vanlint

massimo.van.lancker@cycling.vlaanderen 0474/02.62.66
andrevanlint@telenet.be
0478/36.09.45
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(vervanger M. Van Lancker)
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