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Zoals reeds voorzien twee jaar geleden, de maaltijdvergoeding voor de marshal voor het
jaar 2015 zal opgetrokken worden naar 15,00 EUR per dag.
Dit is een minimale vergoeding per persoon, onder voorwaarde dat het maximum aantal
marshals per post niet wordt overschreden.
***************************************
Wijziging in het berekenen van het coëfficiënt per wedstrijd.
Gezien het grote aantal « dubbele boekingen » zijnde meerdere wedstrijden op één
weekend, wordt de berekening aangepast :
Het totaal van de coëfficiënten op jaarbasis wordt berekend. Bijgevoegd wordt het
coëfficiënt van elke wedstrijdddag.
Indien er op 2 circuits een wedstrijdweekend is, dan zal de hoogste coëfficiënt steeds
gebruikt worden voor de berekening.
Kartingwedstrijden worden niet meegerekend in deze situatie.
De stagiaires dienen, buiten het volgen van een cursus, minimaal 20% te behalen van het
aantal aanwezige dagen om hun licentie te kunnen verkrijgen. Ze zullen de coëfficiënten
ontvangen van elke wedstrijddag waarin ze aanwezig waren, zelfs als deze niet
meegerekend wordt zoals hieronder beschreven.
Er is de verplichting dat elke marshal 10% in totaal van de coëfficiënten behaald op
jaarbasis, indien niet zal zijn licentie het volgende jaar geannuleerd worden.
***************************************
Feest van de marshal
Daar we over een budget kunnen beschikken dat ruim voldoende is om meer te doen
dan een « drink » te organiseren, zal het feest tweejaarlijks doorgaan. Het zal steeds
georganiseerd worden in de onpare jaren.
In 2015 zal dit plaatsvinden op Karting Horensbergdam te Genk en dat op zaterdag 17
oktober 2015
***************************************
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Opvolging van de werkzaamheden Spa Francorchamps
Naar aanleiding van verschillende meetings tussen circuit van Spa-Francorchamps en
RACB Sport, zijn er diverse aanpassingen gebeurd. Dit om het comfort en de
werkomstandigheden voor de marshals te verbeteren.
Een opsomming :
- Creatie van een permanente rode zone aan de Raidillon linkerzijde (vanaf
weggetje Ancien Douane tot einde FIA-draad).
- Creatie van een permanente rode zone aan Blanchimont, rechterzijde. (van post
30 tot aan post 28)
- Nieuwe kotjes voor de marshals, voorzien van een tafel en 4 stoelen.
- Aanpassing van de interventietrap aan post 6 (Raidillon)
- Bijplaatsen van een FIA-vangnet aan post 6 en aan post 11.
- Nieuwe vlaggenstellen, opgeborgen in een draagtas.
- Beveiliging van de doorgang aan post 27 met een metalen loopbrug.
- Poetsmateriaal (emmer, dweil, aftrekker) in de kotjes
Sommige werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd. Vanuit de RACB Track Marshals
zullen deze goed opgevolgd worden.
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