
Inleiding 

Toekomstige reizigers, wij als TreCKI-commissie hebben jullie gezondheid hoog in het vaandel staan. 
We willen jullie dan ook graag informeren over wat jullie van de reis kunnen verwachten omtrent ons 
coronabeleid. Uiteraard willen we dat de reis zo normaal mogelijk is, maar er zullen in ieders belang 
enkele maatregelen moeten worden genomen. Zo hebben we de bestemming erop uitgezocht dat de 
coronamaatregelen goed nageleefd kunnen worden en we niet onnodig veel risico nemen. In het 
kader van openheid en communicatie volgen de maatregelen hieronder. 

 

Maatregelen: 

1: Groepjes bestaan uit 4 mensen, waarvan 1 een begeleider is. De groepjes kunnen worden 
 vergroot, als de maatregelen (oftewel de maximale groepsgrootte buiten) dat toestaan.  

2: Contact tussen groepjes is niet toegestaan zonder toezicht en goedkeuren van de  
 begeleider. De enige momenten waarbij dit wel kan voorkomen is bij activiteiten waarbij de 
 TreCKI  heeft gezorgd voor de benodigde veiligheidsregels. Als iemand toch contact met   

mensen buiten het groepje zoekt, wordt deze per direct naar huis gestuurd.  

3: Het kan zijn dat op het tijdstip van vertrek er al mogelijkheden zijn voor een   
 coronapaspoort. We vragen jullie in dat geval deze te vertonen op voorhand.  

4: Gebruik geen drugs tijdens de TreCKI. Ookal zijn we in Nederland, de hostels vinden het niet 
 fijn en PuffPuffPass is een teveel voorkomend en coronatechnisch onhandig ding. 

Allereerst zullen we het betalingsproces van de TreCKI uitleggen. Als je deelneemt aan de reis, dan 
betaal je rond de 350 euro in totaal voor de hostels, activiteiten en mogelijk vervoer. De betalingen 
en de data daarvan gaan in het kort als volgt: 

1. Je betaalt 80 euro als aanbetaling aan Incognito rond 16 april. Met dit voorschot kan 
Incognito de hostels betalen. 

2. Vóór 20 april evalueert het bestuur of de reis doorgaat. Kan de reis niet doorgaan, omdat het 
uitzicht op de coronamaatregelen er niet goed genoeg uit ziet? Dan krijg je deze 80 euro 
volledig terug.  

3. Rond 1 mei moet je het restbedrag betalen, wat ongeveer 270 euro zal zijn.  



4. Vanaf 20 april geldt de volgende grafiek. 
  

 
In de grafiek zie je 3 soorten waardes. De groene staven met het bedrag erin zijn de 
bedragen die je terugkrijgt als de reis, door een onverwacht stijgend aantal coronagevallen of 
door onverwachte maatregelen, op de bijbehorende data wordt geannuleerd. De oranje 
staven zijn de bedragen die je niet terugkrijgt als de reis op de bijbehorende data wordt 
geannuleerd. Deze kosten worden dus door jou gemaakt. Wees dus voorbereid op de 
mogelijkheid dat je minder geld terugkrijgt dan je hebt betaald als de reis wordt geannuleerd 
door onverwachte coronamaatregelen. Als laatste staat op de grijze staven het bedrag dat je 
nog zult moeten betalen op en na 1 mei. Kijk de grafiek goed door. 

5. Het bestuur is ervan bewust dat de studiereis om grote bedragen gaat en zal dus met de 
geringste onzekerheid de studiereis annuleren en de deelnemers terugbetalen. 

6. Dit betalingsproces geldt niet als je voor jezelf de reis annuleert vanaf 20 april. Afhankelijk 
van of iemand anders jouw plekje opvult zul je een deel van de reis moeten betalen. 

7. Let op: Deze grafiek is een richtlijn. Het kan zijn dat de bedragen verschillen van deze grafiek. 

 

Punt 1 Wat doet de TreCKI-commissie om het risico van het besmet worden met het coronavirus 
te minimaliseren? 

De groep reizigers wordt opgedeeld in groepjes van vier, waaronder één begeleider per groepje. 
Gedurende de reis behoudt iedereen hetzelfde groepje, waardoor nauwe contacten tot een 
minimum beperkt worden. Alle activiteiten zullen de reizigers in deze groep uitvoeren, en contacten 
tussen de groepen zullen niet toegestaan worden, tenzij de maatregelen dat tegen die tijd toelaten.  



In het geval dat de situatie tegen die tijd genoeg is verbeterd, zullen we de groepen vergroten of 
contact onderling toestaan.  

Bij alle betrokken partijen (hostels, organisators van activiteiten, etc.) hebben wij uitvoerig 
nagevraagd hoe zij omgaan met corona en slechts als wij overtuigd zijn van de effectiviteit hiervan, 
gaan wij met hen in zee. 

 

Punt 2 Tot wanneer kan ik mijn deelname aan de reis annuleren? 

Dit kan tot uiterlijk 15 april. Dat is de laatste dag van inschrijving. Zie de vraag “Wat gebeurt er met 
mijn betaling wanneer ik te horen krijg dat de reis op 20 april toch geannuleerd wordt?” voor meer 
informatie. 

 

Punt 3 De coronamaatregelen die zijn ingesteld voordat de reis zal plaatsvinden lijken erop te 
wijzen dat de studiereis niet door zal gaan. Uiterlijk wanneer wordt mijn reis geannuleerd? 

De reis wordt maximaal 4 weken van tevoren geannuleerd. Je zal dan ook op of net na 20 april horen 
of de studiereis doorgaat. Het bestuur zal dan ook de beslissing hebben gemaakt of de reis dan 
doorgaat met het uitzicht op de coronamaatregelen. Het bestuur zal nooit de terugbetaling van het 
deelnamegeld in gevaar brengen bij ook maar enige onzekerheid over de reis. 

 

Punt 4 Wat gebeurt er met mijn betaling wanneer ik te horen krijg dat de reis op 20 april toch 
geannuleerd wordt? 

Je krijgt je volledige betaling terug. Zodra het geld van de aanbetalingen wordt teruggestort door de 
hostels naar de bankrekening van Incognito, zal de penningmeester het geld vervolgens weer 
overmaken naar jouw bankrekening.  

 

Punt 5 De beslissing is gemaakt op 20 april om de reis door te laten gaan, maar een aantal weken 
na 20 april lijkt het aantal coronamaatregelen plotseling toe te nemen door een sterk stijgend 
aantal coronagevallen. De reis kan dan ook niet doorgaan. Wat gebeurt er met het deelnamegeld 
dat ik heb betaald? 

Helaas zal in dit geval niet alles kunnen worden vergoed, omdat niet het volledige bedrag van alle 
aanbetalingen kan worden teruggestort door de annuleringsvoorwaarden van de hostels. Zie de 
grafiek helemaal bovenaan voor hoeveel geld je terugkrijgt. Let op: deze grafiek is een richtlijn, geen 
houvast. 

 

Punt 6 Wat als ik enkele dagen voor de reis corona krijg? Krijg ik dan mijn geld terug? 

Het bestuur zal er alles aan doen om zo veel mogelijk kosten te dekken voor de besmette 
deelnemers die niet meekunnen, want ze begrijpen uiteraard dat het vervelend is om geld te moeten 
betalen voor een reis waaraan je niet kunt deelnemen. Bovendien kunnen voor 10 procent van de 
deelnemers de kosten van de hostels worden vergoed. 

 



Punt 7 Hoe ziet de betaling van de reis eruit? 

Eerst dien je als aanbetaling een bedrag van 80 euro over te maken naar de bankrekening van 
Incognito. Hier krijg je, als je je hebt ingeschreven als deelnemer van de studiereis, rond 16 april een 
mailtje over of je dit kunt overmaken. Met dit voorschot kan Incognito de hostels betalen.  

Vervolgens krijg je rond 1 mei nog een mailtje om het restbedrag te betalen. Dit restbedrag van zo'n 
270 euro zal de rest van jouw kosten voor de reis dekken. Hierna hoef je dus niets meer te betalen. 

 

Punt 8 Wat gebeurt er met mijn aanbetaling als de reis voor 20 april wordt geannuleerd? 

Deze krijg je terug. Zie punt 4 voor meer informatie.  

 

Punt 9 Wat als een deelnemer tijdens de reis corona krijgt? 

We overleggen nog met de GGD en andere partijen wat hiervoor de beste oplossing is.  

 

Punt 10    Wat zijn de gevolgen voor de rest van de groep als een deelnemer tijdens de reis het 
coronavirus krijgt? 

Het groepje van de besmette persoon zal apart worden genomen. Afhankelijk van de maatregelen 
die tegen die tijd gelden, zal actie genomen worden. We overleggen nog met de GGD wat de beste 
gang van zaken zal zijn. 

 

Wat gebeurt er als ik of iemand uit mijn groepje klachten heeft tijdens de reis? 

Als je zelf coronaklachten krijgt tijdens de reis, moet je zo snel mogelijk naar huis. We kijken naar hoe 
dit het best kan worden gedaan op locatie. Uiteraard moet je ook een coronatest doen.  

Als iemand anders van jouw groepje coronaklachten krijgt, moet je als de rest van je groepje 
proberen zo veel mogelijk in isolatie te blijven en zul je helaas niet mee kunnen doen met de fysieke 
activiteiten. Als jij ook coronaklachten ontwikkelt moet je een coronatest doen en zal je naar huis 
worden gestuurd. 

 

Over dit bestand: 

We hopen je hiermee genoeg info te hebben gegeven. Dit bestand zal wel steeds moeten worden 
geupdate, maar het geeft wel een goed overzicht van hoe de reis er een beetje uit gaat zien. We 
geven aan wanneer we het document aanpassen. 

Vanuit ons is er veel nagedacht over het veilige verloop van de reis, zoveel zelfs dat we al die 
informatie niet in zijn geheel in dit document kwijt kunnen. Als je het gevoel hebt dat er iets    
mist, of je hebt een vraag over specifieke situaties, stuur dan een mail naar trecki@uscki.nl. 

 

 


