Wingene,07/04/2020

Betreft: afgelasting Dwars door Wingene – 13 juni 2020

Beste,
Deze mededeling zal jullie wellicht niet verbazen gezien de moeilijke en onvoorspelbare periode
waarin we nu leven. Hoelang de huidige lockdown-maatregelen nog van toepassing zullen zijn of in
een versoepelde of verstrengde versie worden verlengd, weet niemand.
De beslissingen die genomen worden om grote (sportieve) evenementen van juni, juli, … al te
annuleren deed ons ernstig nadenken over het al dan niet laten doorgaan van onze eerste Dwars
door Wingene op 13 juni 2020. Overleg met de gemeente en reeds toegezegde naamsponsors drong
zich op.
Het beste scenario dat we voor ogen hadden was, dat na de paasvakantie het normale leven terug op
gang kwam en we het sportieve luik van ons evenement konden laten door gaan, weliswaar mits
naleving van strikte maatregelen…. Het hele vip-gebeuren kwam in dit scenario al niet meer voor.
We horen jullie denken, het gaat toch uiteindelijk om de “koers”. Inderdaad, dit is ook onze visie.
Maar ook om deze te organiseren hebben wij de steun van onze sponsors nodig. Laat het nu net deze
bedrijven, handelszaken, … zijn die nu ook rechtstreek of onrechtstreeks met de gevolgen van de
Corona-crisis worden geconfronteerd. Bij hen nu aankloppen om extra steun te vragen is voor ons
geen optie meer. Vandaar onze beslissing om Dwars door Wingene 2020 af te gelasten.
De sponsors die al toegezegd hadden, danken we van harte voor hun vertrouwen en steun. Wij zien
hun reclame dan ook graag prijken bij onze editie van volgend jaar. Het bestuur van Vzw Wingene
for Cycling zal hen en lokale economie nu extra blijven steunen.
Wij hopen dat jullie, als wielrenners, sportleiders en –begeleiders, afgevaardigden Wielerbond
Vlaanderen, media, supporters, sponsors, vip-genodigden, medewerkers, … gezond en wel door deze
moeilijke periode komen en we jullie mogen verwelkomen op DWARS DOOR WINGENE 2021.

Dank voor u begrip.
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