Q&A - Oxfam Trailwalker: Choose your challenge
Over Oxfam Trailwalker: Choose your challenge
Oxfam Trailwalker : choose your challenge is een solidair, sportief en gezellig
alternatief, uiteraard rekening houdend met de social distancing.
De wandeltocht kan doorgaan in jouw eigen regio en in overeenstemming met jouw
ambities.
Je wandelt met je team en bepaalt zelf het parcours en de afstand.
1. Gaat Oxfam Trailwalker: Choose your challenge nog altijd op 29 & 30
augustus door?
Ja! Ook deze versie zal dat weekend plaatsvinden.
2. Blijven de teams nog hetzelfde?
Ja, de teams blijven hetzelfde, zoals ingeschreven en behouden dezelfde
samenstelling van vier stappers.
3. Kunnen we nog rekenen op de verzekering van Oxfam?
Neen. Eventuele lichamelijke ongevallen worden gedekt door de mutualiteit van
de stapper.
Sommige mensen hebben een eigen ongevallenverzekering.
De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van Oxfam is eveneens niet geldig.
Ingeval van schade aan derden moet de eigen familiale polis worden ingeroepen.
4. Mogen we met andere teams afspreken om samen te stappen?
Dat mag, maar je moet wel rekening houden met de veiligheidsmaatregelen die op
dat moment gelden in verband met de pandemie.
5. Is er nog een Oxfam Trailwalker 25?
Omdat elk team vrij de afstand kiest die het wil afleggen, is dit onderscheid niet
meer relevant.
Inschrijvingen
1. Wat is de limietdatum om een team in te schrijven voor Oxfam Trailwalker :
choose your challenge?
Als je team al ingeschreven was voor Oxfam Trailwalker 2020 dan ben je ook
automatisch ingeschreven voor Oxfam Trailwalker : choose your challenge EN
Oxfam Trailwalker 2021.
Je moet wel een afzonderlijk formulier invullen uiterlijk op 31 juli om te
bevestigen dat je aan deze speciale editie meedoet.
Als je nog niet was ingeschreven kun je dat nu nog doen via dit formulier.
2. Ben ik automatisch ingeschreven voor OTW 2021, ook als ik dit jaar mee
doe?
Ja, je inschrijving is automatisch ook geldig voor de 14e editie van Oxfam
Trailwalker in 2021

3. Wat gebeurt er met het geld dat ik al ingezameld had voor 2020?
Als je meedoet aan Oxfam Trailwalker : choose your challenge heb je twee
mogelijkheden:
- Ofwel wijs je het bedrag dat overeenkomt met jullie eigen uitdaging (€ 17,5/km)
aan de editie 2020 toe, en het (eventueel) overschot aan de editie 2021.
- Ofwel wijs je het gehele bedrag toe aan deze editie 2020.
4. Wat als ik dit jaar niet meer wil meedoen?
Je deelnamegeld en het opgehaalde bedrag zullen automatisch overgedragen
worden naar de editie 2021. Je hoeft hier zelf niets voor te doen.
Daarentegen heb je wel de keuze om een deel of zelfs het volledige bedrag dat je
al inzamelde toe te wijzen aan de humanitaire projecten van Oxfam dit jaar.
Het volstaat om dit formulier in te vullen.
Supporters
5. Is een supportersteam nog altijd verplicht?
Nee, niet noodzakelijk maar wel aanbevolen. Het principe van Oxfam Trailwalker :
choose your challenge is dat het je toelaat voldoende afstand te bewaren van
anderen. Je bent vrij om je eigen logistieke of morele ondersteuning op te zetten.
We raden je daarentegen wel sterk aan een supportersteam te behouden als je van
plan bent de volledige 100km te stappen. Hou ook rekening met veiligheid en
verkeer en eventuele opgevers.
Voor het evenement
6. Mijn team is niet meer volledig. Wat moet ik doen?
Je hebt nog enkele weken tijd om een vervanger te vinden. Bekijk ook de “Lonely
boots” pagina op de site van Oxfam Trailwalker of de Facebookpagina van de
“Lonely boots”.
Daar vind je andere deelnemers die nog opzoek zijn naar een team.
7. Wordt er nog eten en drinken voorzien door Oxfam?
Voor dit alternatief evenement zullen de teams zelf voor het ‘bijtanken’ moeten
zorgen, bijvoorbeeld door supporters in te schakelen. Oxfam voorziet geen enkele
logistieke ondersteuning.
Fondsenwerving
8. Hoeveel geld moeten we inzamelen voor Oxfam Trailwalker : choose your
challenge?
Je team zamelt 17,5 EUR in per kilometer die je van plan bent om af te leggen.
Bijvoorbeeld: 100km -> 1.750EUR, 50km → 875 EUR … etc.
Uiteraard heeft het evenement als doel de acties van Oxfam over de hele wereld te
kunnen ondersteunen. Geen nood als je meer inzamelt dan strikt nodig is, ofwel
voor deze speciale editie ofwel voor editie 2021…

9. Hoe kunnen we ‘in deze tijden’ toch nog geld inzamelen?
We begrijpen dat de huidige omstandigheden het niet toelaten om
geldinzamelingsacties te organiseren zoals vroeger. De ondersteuning van de
humanitaire projecten van Oxfam blijft ons voornaamste doel. Daarvoor is jullie
steun van cruciaal belang. Doe wat mogelijk is en weet dat ELKE STAP TELT!
Jullie kunnen ervoor kiezen om de afstand van jullie Oxfam Trailwalker : choose
your challenge aan te passen. Als jullie bijvoorbeeld beslissen om 350 EUR in te
zamelen voor de projecten van Oxfam, dan engageren jullie zich om 20 kilometer te
stappen (€ 17,5 x 20 = € 350).,
10. Ons team stapt niet genoeg kilometers om al onze fondsen te gebruiken.
Wat gebeurt er met de resterende fondsen?
Allereerst, bedankt om mee te stappen met Oxfam Trailwalker : choose your
challenge!
Je hebt twee keuzes:
- De rest van het ingezameld bedrag wordt overgedragen naar de editie van
2021
- Of je kiest ervoor om het resterende bedrag te toe te wijzen aan de speciale
editie 2020.
Laat ons weten wat je keuze is door dit formulier voor 31 juli 2020 in te vullen.
11. Wat gebeurt er met mijn ingezameld bedrag als ik dit jaar niet meedoe?
Het bedrag dat je team heeft ingezameld wordt automatisch overgedragen voor je
deelname aan de editie van 2021.
Daarentegen heb je wel de keuze om een deel of zelfs het volledige bedrag dat je
al inzamelde toe te wijzen aan de humanitaire projecten van Oxfam dit jaar.
Het volstaat om dit formulier in te vullen.
12. Waar gaat de opbrengst van Oxfam Trailwalker : choose your challenge
heen?
Het geld dat wordt ingezameld voor Oxfam Trailwalker : choose your challenge
wordt ingezet voor de financiering van projecten en activiteiten van Oxfam.
Hier vind je enkele voorbeelden van projecten van Oxfam gefinancierd in 2019.
13. Zijn de giften fiscaal aftrekbaar?
Ja, elke gift gelijk aan 40 EUR of meer is fiscaal aftrekbaar.
Aarzel niet om op deze link te klikken voor meer informatie over fiscale attesten op
onze website.
Trainen
14. Kunnen we nog blijven trainen?
Blijf gerust trainen, maar hou rekening met de geldende veiligheidsmaatregelen
opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.

Tijdens het evenement
15. Hoe kan Oxfam de veiligheid van de stappers garanderen?
We staan erop dat elke deelnemer op volwassen en verantwoorde wijze de
veiligheidsmaatregelen respecteert in verband met COVID-19, die op dat moment
gelden. Oxfam als organisatie wijst elke verantwoordelijkheid af ingeval de
maatregelen niet gerespecteerd worden.
16. Om welk uur begint en eindigt de Oxfam Trailwalker : choose your challenge
Doordat jullie zelf de afstand kiezen die jullie willen stappen op 29 & 30 augustus
laten we deze keuze aan jullie over. Gelieve echter niet beginnen voor zaterdag, 29
augustus 9 u en voorzie de aankomst ten laatste voor zondag 30 augustus 17 u.
17. Is er een registratie voor het evenement begint?
Elk team registreert (‘scant’) zichzelf op het startmoment, om de 20 kilometer en
bij aankomst. De werkwijze zal nog worden meegedeeld. Bovendien zullen de
teams die dat wensen gevolgd worden dankzij geolocatie (GPS). Ook deze
methode zal nog toegelicht worden.
Er zal geen fysieke registratie zijn zoals gewoonlijk, maar het is wel de bedoeling
dat jullie ons laten weten wanneer jullie vertrekken via een applicatie. Via deze
applicatie kunnen we jullie doorheen het parcours ook vergezellen. Jullie
ontvangen hier binnenkort meer informatie over.
18. Kunnen we ergens slapen tijdens de Oxfam Trailwalker : choose your
challenge?
De wandeltocht onderbreken om te slapen is toegelaten. Het is aan de teams om
zelf het nodige te voorzien om ergens te overnachten. Vertrek op dezelfde plaats
waar je gestopt bent en eindig niet later dan zondag 17 u. We herinneren jullie er
wel aan dat het belangrijk is ALTIJD voldoende afstand te houden.
19. Wat als 1 of meer teamgenoten het moeten opgeven tijdens het evenement?
In dat geval zorgen de supporters voor de teamleden die niet verder stappen. De
andere stappers van het team kunnen doorgaan en verwittigen de organisatie van
Oxfam Trailwalker : choose your challenge via de registratie-applicatie (wordt
later toegelicht).
20. Mag ik mijn hond meenemen?
Ja, tenzij dit verboden is op of langs het parcours.
21. Mogen we twee wandelingen doen tijdens het weekend zodat we meer km
kunnen stappen?
Het moet natuurlijk nog een ‘sportieve uitdaging’ blijven! Maar je mag ervoor kiezen
om de volledige afstand in twee of drie keer op te delen. Vertrek steeds op dezelfde
plaats waar je gestopt bent en eindig niet later dan zondag 17 u.

