SSOVN/NS/OV WANDELVERZORGINGSTEAM
de 10 meest gestelde vragen en antwoorden:
1. Is het verzorgingsteam alleen voor actieve NS’ers en OV’ers?
Antw.: Nee, ook partners, kinderen en oud collega’s zijn welkom.
Wel altijd aanmelden.
.

2. Moet ik een “peloton” lopen?
Antw.: Nee, je loopt op je eigen tempo, en start conform je eigen
startkaarttijd.
3. Ben ik verplicht altijd gebruik te maken van het
verzorgingsteam?
Antw.: Nee. Het verzorgingsteam staat voor jou klaar.
Heb je ons nodig dan klop je aan.
4. Wordt ik altijd direct geholpen op de posten?
Antw.: Wij streven er na om iedereen z.s.m. te helpen. Hiertoe
gebruiken wij ook een Passe Partouts systeem. Enige wachttijd is soms
niet te voorkomen. Noodhulp gaat voor, dit ter beoordeling van de
coördinator Paramedics.
5. Moet ik betalen voor medische verzorging en het
Passe Partout?
Antw.: Het enige dat je moet doen is je zelf aanmelden via
www.ssovn/vierdaagse
Inschrijven en onze medische verzorging is gratis.
6. Hoe kom ik aan het Passe Partout?
Antw.: Op de maandagmiddag vooraf aan de 4Daagse is er
gelegenheid om het PP af te halen in het clubhuis SSOVN. Hierbij kan je
al kennismaken met onze vrijwilligers en andere wandelaars.
7. Hoe vaak kan ik bij het verzorgingsteam terecht voor hulp?
Antw.: Wij zijn iedere wandeldag met 2 posten paraat op de routes.
Heb jij hulp nodig, dan ben je gewoon welkom.
8. Ik heb geen medische verzorging nodig, ben ik dan welkom op
een post?
Antw.: Ja zeker, ook voor een kop soep, broodje, koffie, een frisje,
stukje fruit of een gezellige babbel ben je van harte welkom! Dagelijks
ook in ons clubhuis De Draaischijf.
9. Ik ben niet aangemeld, maar wil graag medische verzorging,
kan dit?
Antw.: Ja zeker, iedereen die acute hulp nodig heeft is welkom. Maar
het Passe Partouts systeem geldt als basis voor afhandeling. Ben jij NS
of OV collega dan wel op dat moment inschrijven, ook dan is dat
kosteloos. Weet: Ons verzorgingsteam staat open voor iedere
wandelaar in nood! Ook de niet NS / OV-ers.
10. Is het ‘Blarenbal’ alleen voor de wandelaars?
Antw.: Op het afsluitende Blarenbal zijn alle wandelaars, hun
familieleden en vrienden van harte welkom. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd!

