
  Sport charter Six Days Enduro Belgium Team 

Hieronder vinden jullie extra informatie om te begrijpen hoe het team wordt georganiseerd. 
Het charter heeft tot doel respect en goede relaties in de groep te creëren. 

Algemene inlichtingen: 

- Team Belgium wordt door de Belgische Motorrijdersbond gesteund. De ploeg krijgt 
een budget dat ter ondersteuning onder de verschillende piloten wordt verdeeld. 

- De omkadering bestaat volledig uit vrijwilligers. 
- De waarden van de ploeg zijn: wederzijdse hulp, respect, plezier en goede sfeer. 

Deel uitmaken van team Belgium bestaat erin: 

- Samen te werken voor een altijd efficiëntere organisatie met betere relaties. 
- De anderen aan te bieden wat men ook van hen verwacht en het werk van de anderen 

te eerbiedigen. 
- Ter beschikking stellen van een voertuig ter plaatse.(behalve voor wedstrijden buiten 

het Europese continent) 
- Nooit te vergeten dat iedereen ons land in het buitenland vertegenwoordigt. 
- Elkaar altijd bij te staan, het nodige werk te zien en niet te ontvluchten. 
- Een voorschot van 1000€ te betalen waarvan 200€ wordt ingehouden voor het 

algemene budget in geval van afwezigheid (daarin zijn de onkosten voor afwezigheid 
die de promotor kan opeisen niet inbegrepen). 

- Een piloot is tijdens de wedstrijd een persoon die beschikbaar moet zijn voor bijstand 
aan de CH. (de eventuele assistent wordt niet als beschikbaar beschouwd). 

- Een handje toesteken om inkopen te doen (benzine, voedsel enz.), de wagens afladen, 
de structuur opbouwen, de CH voorbereiden. Zonder dit: geen team, geen competitie. 

- Regelmatig meehelpen bij de catering. Wij vragen kandidaten om de bestaande ploeg 
te versterken.  

- Een piloot die buiten wedstrijd is, is iemand die zijn teamgenoten bijstaat tot het einde 
van de wedstrijd. 

- Spontaan zijn onkosten betalen (bv.: hoteltoeslagen). 
- Dialoog regelt heel wat problemen, scheldpartijen maken ze moeilijker. 
- Een woordje of teken van dank, een glimlach verwarmen het hart van allen die 

aanwezig zijn om u te helpen, zij het in de CH of elders. 
- De officiële trui van het Belgische team wordt door de organisatie ter beschikking 

gesteld. 

De ondertekende ……………………………….wenst deel uit te maken van de Belgische ploeg 
voor de Six Days Enduro 2023 en verklaart zich akkoord met de hierboven vermelde 
richtlijnen. 

Datum:                  Handtekening 

 Te sturen naar het volgende e-mailadres : phil.rorive@me.com  
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