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NostalBusRally 2021 – uitnodiging
NostalBus vzw nodigt u graag uit voor de tweede editie van de NostalBusRally die plaatsvindt op
20, 21 en 22 augustus 2021. Dit is de uitgestelde editie van 2020 die omwille van COVID-19 niet zoals
voorzien kon plaatsvinden. De vzw organiseert dit oldtimertreffen ter gelegenheid van haar tiende verjaardag.
Op onze vorige editie mochten wij een 25-tal bussen ontvangen, we hopen uiteraard op een gestage groei op
onze editie in 2021.
We verwelkomen dat weekend graag autobussen en cars uit binnen- en buitenland. De rally is een knipoog
naar het verleden. In die optiek trachten wij voornamelijk bussen van voor bouwjaar 1991 deel te laten nemen.
Deelnemers die met een jonger voertuig inschrijven, worden in eerste instantie op een wachtlijst gezet, zodat
oudere bussen voorrang krijgen. We zijn op een aantal locaties immers gebonden aan plaatsbeperkingen.
Tijdens het event zullen uiteraard de geldende COVID-19 maatregelen worden gerespecteerd.

Over vzw NostalBus
NostalBus is een vereniging die in 2010 werd opgericht en die ontstond uit het enthousiasme van enkele
Oost- en West-Vlaamse busliefhebbers. De eerste bussen werden gerestaureerd door een klein groepje
vrijwilligers. Vanaf 2011 begon de vereniging ook met een actieve ledenwerking en jaar na jaar mochten we
nieuwe leden verwelkomen. Op de dag van vandaag telt onze vereniging dan ook een honderdtal leden.
NostalBus restaureerde gemiddeld elk jaar één bus en heeft momenteel 7 rijvaardige gerestaureerde
voertuigen. We beheren ook 4 historische voertuigen uit de collectie van de koepelorganisatie META
(www.metavzw.be). Het meest recente project is de restauratie van onze Van Hool- Cummins stadsbus uit
1976. Het fiere resultaat van deze werkzaamheden zal dan ook voorgesteld worden tijdens de rally.
De vereniging heeft vooralsnog geen centrale bewaar- of werkplaats, de voertuigen staan dan ook verspreid
over verschillende locaties. Naar de toekomst toe wenst onze vereniging dan ook uit te kijken naar een
centrale uitvalsbasis waar onze bussen in ideale condities kunnen worden gehuisvest en werkzaamheden
aan de voertuigen op een veilige en comfortabele manier kunnen worden uitgevoerd... Voorlopig dienen wij
nog te rekenen op de goodwill van enkele personen en bedrijven, die wij daarvoor uiteraard zeer dankbaar
zijn.
NostalBus overleeft uitsluitend door eigen middelen en is niet afhankelijk van andere verenigingen of van
subsidies. Om voldoende financiële middelen aan te trekken voor de restauratie en het onderhoud van onze
voertuigen, werken we op twee manieren. Ten eerste is er onze fundraising: met het systeem van fiscaal
aftrekbare giften kan elke persoon of bedrijf in België een gift verrichten aan onze vereniging. Door het fiscaal
interessante systeem kan een gedeelte van de verleende gift worden afgetrokken van de personen- of
bedrijfsbelasting. Ten tweede voeren wij in een historisch en cultureel kader ook ritten uit met onze
voertuigen, zowel voor natuurlijke personen, overheden als bedrijven. Door deze ritten blijven onze bussen
ook bedrijfszeker omdat ze regelmatig de baan op gaan én worden er tegelijkertijd middelen aangetrokken
die kunnen dienen om onze werkingskosten te dragen.
Onze vereniging is nog jong en er is zeker nog plaats voor groei én voor nieuw bloed! Lijkt onze vereniging je
wat? Dan kan je lid worden voor 20 euro per jaar. Meer info op onze website www.nostalbus.be.
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Programma NostalBusRally (indicatief)
VRIJDAG 20 AUGUSTUS
12u00 > 14u00

We ontvangen de deelnemers
in Oudenaarde, op De Ham. We
ontmoeten elkaar, en maken
kennis met de verschillende
collega’s en de aanwezige
voertuigen.

14u00 > 17u30

De
voertuigen
worden
tentoongesteld aan het grote
publiek, u krijgt de kans om
verder te netwerken met de
collega’s en liefhebbers en
geïnteresseerden te woord te
staan. Oudenaarde biedt ook
een
aantal
interessante
bezienswaardigheden,
zoals
het Centrum Ronde van Vlaanderen. Parallel kan ingecheckt worden in het hotel vlakbij.
Om 14u30 wordt het event officieel geopend door Herman De Croo, minister van staat,
en Marnic De Meulemeester, burgemeester van Oudenaarde.

18u00 > 19u00

We houden een aperitief tussen de bussen op De Ham.

19u30 > 23u00

Na het aperitief brengt een pendelbus de deelnemers naar onze barbecuelocatie met
uitzicht op het Donkmeer. Achteraf is er nog ruimte voor een drankje en een babbel. De
bussen overnachten op De Ham, net naast het hotel.

ZATERDAG 21 AUGUSTUS
7u00 > 9u30

Het ontbijt gaat door in het hotel.

10u00 > 18u00

We vertrekken vanaf Oudenaarde voor een tocht via Ieper naar Brugge. In Ieper
voorzien we een tentoonstelling voor het grote publiek (14u00 – 16u30), met een
fotomoment. Ieper speelde een belangrijke rol in de slagen van de Eerste Wereldoorlog.
De stad biedt voor de
deelnemers
dan
ook
interessante
bezienswaardigheden.

18u00 > 19u30

De
bussen
worden
afgesteld
in
Brugge.
Pendelbussen
zorgen
ervoor dat je vlot kan
inchecken in de hotels.

20u00 > 23u00

Het avondmaal gaat door
op een locatie in het
centrum van Brugge. Een
shuttle wordt voorzien.
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Programma NostalBusRally (indicatief)
ZONDAG 23 AUGUSTUS
7u00 > 9u00

Het ontbijt gaat door in de hotels.

10u00 > 15u00

De bussen worden opgesteld op ’t Zand in Brugge en tentoongesteld aan het publiek.
We voorzien een slotevent. Vanaf 15u kunnen de deelnemers huiswaarts keren.

Met deze korte beschrijving hopen we uw aandacht getrokken te hebben en vinden we het fijn als u
geïnteresseerd bent om deel te nemen aan ons evenement. Alle informatie en prijzen zijn terug te vinden in
het registratieformulier op onze website www.busrally2020.be. Het is ook mogelijk om slechts een gedeelte
van het programma mee te doen, dit kan u aangeven in het webformulier.
We beperken het aantal deelnemende bussen omwille van organisatorische redenen. Het is daarom
belangrijk om tijdig in te schrijven. Tot 10 juni gelden er kortingen voor vroege inschrijvers. Nog vragen of
speciale wensen? Geef dan gerust een seintje op maikel.kegels@nostalbus.be of +32(0)497 02 94 10.
Het evenement werd goedgekeurd en kan plaatsvinden conform de COVID 19-regels. Alle betaalde
bedragen zullen worden terugbetaald bij annulering van het event door verstrengde COVID-19 maatregelen.
Graag tot dan!
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