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Als organisatie zouden we graag enkele zaken verduidelijken bij de beslissing van de afgelasting  

en onze organisatie in het algemeen. 

 

De Organisatie   
       Wie zijn we? 

 

 De Molse 60 wordt georganiseerd door een ploeg 

van 10 (ex-)scoutsleiders van de Scouts uit Mol – 

Ginderbuiten. De gemiddelde leeftijd van deze 

groep is 27 jaar. Wij doen dit 100% op vrijwillige 

basis. In de organisatie van deze wandeltocht 

kruipt zeer veel tijd, tijd die wij moeten zoeken na 

onze werk- of schooluren. Uiteraard doen wij dit 

ook met veel goesting en overgave. 

 

 

 

De opbrengst van de wandeling wordt verdeeld over 2 groepen: 

De scouts van Mol-Ginderbuiten 70%: 

Zij gebruiken de opbrengst van De Molse 60 voor hun jaarwerkingen. Daarnaast sparen zij 

voor een nieuw stekje. Het lokaal van onze scoutsgroep staat al sinds 1964 in het centrum van 

Ginderbuiten. Vele generaties hebben mooie herinneringen aan dit gebouw maar het is tijd 

voor een nieuw lokaal. Al enkele jaren wordt hier zorgvuldig voor gespaard en dit event draagt 

hier toe bij. 

 

Lichtstoetwagenbouwer De Fiksers 30%: 

Al meer dan 15 jaar een vaste waarde in de lichtstoet van Ginderbuiten. Met de beperkte 

winst die ze ontvangen van dit event weten ze de toeschouwers elke jaar weer te verbazen. 

Al meerdere malen werd deze groep als winnaar uitgeroepen van de stoet! 

Kortom enkel deze 2 verenigingen worden beter van deze wandeltocht. Wij willen nog eens 

benadrukken dat er geen enkel individu persoonlijk financieel voordeel uit deze organisatie haalt. 

  

Wij doen dit 100% op 
vrijwillige basis 

http://www.scoutsmolginderbuiten.be/
http://www.scoutsmolginderbuiten.be/
http://www.lichtstoet.be/


 

 

Waarom communiceren op 03/04/2020 
 

De afgelopen weken/ dagen hebben we toch wat wrevel gemerkt op onze Facebook-pagina waarom 

we nog geen beslissing hadden genomen. Dit willen we even kaderen zodat jullie ons hierin 

begrijpen. 

 

Voor ons als organisatie is dit ook een nieuwe en onverwachte situatie. Wij hebben er dan ook voor 

gekozen om ons eerst op een degelijke manier te informeren alvorens de juiste beslissing te nemen. 

Waarom we als organisatie gekozen hebben specifiek voor de datum 03/04/2020 heeft met enkele 

zaken te maken: 

• De toen geldende maatregelen opgelegd door de overheid waren afgeroepen tot 05/04. De 

kans was dus groot dat de overheid reeds voor 03/04 kon bevestigen of de maatregelen 

konden opgeschort worden of dienden verlengt te worden. 

• Het gaf ons voldoende tijd om al onze leveranciers en dergelijke te contacteren en bij hen te 

informeren welke kosten er zouden volgen bij een afgelasting o.w.v. de Corona epidemie. 

Alleen met deze info konden we een juist financieel beeld krijgen van een eventuele 

afgelasting. 

• Tot 03/04 konden we de organisatie ook on hold zetten. Zonder bijkomende kosten te 

maken was een doorstart nog steeds mogelijk. 

• Het gaf ons ook de tijd om te onderzoeken of we het event konden verschuiven naar een 

andere datum. 

• Na contact met een raadsman werd ons ook aangeraden om te vermijden zelf een beslissing 

in de afgelasting te nemen. 

Laat ons dus duidelijk zijn dat deze beslissing genomen is met de beste bedoelingen en al zeker niet 

om de hoop zo lang mogelijk levende te houden. 

Wijze van terugbetaling 
We hebben getracht om een zo eerlijk mogelijk regeling op te stellen. Alle kosten met betrekking tot 

de lunch en de BBQ hebben we kunnen annuleren en worden dan ook voor 100% terugbetaald. 

Voor de organisatie van de wandeling zijn er echter wel reeds diverse kosten gemaakt welke niet 

meer te recupereren zijn. Daarom is er beslist om van het wandel- of loopticket 50% in te houden om 

de gemaakte kosten te kunnen dragen. 

Via deze regeling blijft de organisatie financieel boven water en kunnen er in de toekomst nieuwe 

edities georganiseerd worden. Desalniettemin blijven de 2 organiserende groepen wel met lege 

handen achter dit jaar. Daarom is er nog de mogelijkheid om ons te steunen door ons het volledig 

bedrag van uw ticket of het bedrag van uw wandelticket te schenken. Deze schenkingen zullen 

volledig overgemaakt worden aan 2 groepen. Uw schenking registreren kan HIER. 

  
Ticket Molse 60 

Wandelticket Eetticket 

50% terugbetaald 100% terugbetaald 

https://forms.gle/jBNaAbMLQRLBAcQh8


 

 

Slot 
We hebben moeilijke beslissingen moeten nemen en deze zijn niet zonder slag of stoot gebeurd. 

Zeker voor een jonge groep als de onze was dit niet evident.  

We willen met deze brief vooral verduidelijken dat we deze beslissing doordacht en onderbouwd 

genomen hebben. Met als prioriteit de gezondheid van de deelnemers, de organisatie en bij 

uitbreiding de hele samenleving. 

 

We zullen hier zeker onze lessen uittrekken en meenemen naar de toekomst. 

 

We hadden dit jaar ons uiterste best gedaan om de wandeling en de beleving er rond naar een nog 

hoger niveau te brengen, het had voor iedereen een onvergetelijke dag moeten worden voor zowel 

de deelnemers als de organisatie. Maar deze plannen zullen we helaas dus een jaartje moeten 

uitstellen. 

We hopen dat we op jullie begrip kunnen rekenen en dat we jullie zeker terug mogen verwelkomen 

op één van onze volgende edities. Wij starten alvast binnen enkele weken met de voorbereidingen 

voor de editie van volgend jaar welke zal plaatsvinden op ● 24/04/2021 ●. 

 

Groeten, 

De organiserende ploeg 

De Molse 60 

info@demolse60.be  

mailto:info@demolse60.be

