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KANDIDAATSTELLING EN TOEWIJZING VAN EEN KAMPIOEN SCHAP VAN VLAANDEREN VELDRIJDEN 

1. De wielerclub, het gemeente- of stadsbestuur kiest welk kampioenschap het wenst te organiseren. 

2. Volgende kampioenschap is mogelijk: 

Kampioenschap van Vlaanderen veldrijden 

3. De wielerclub, het gemeente- of stadsbestuur vult de officiële formulieren “Officiële kandidaatstelling” (2 

exemplaren) in van het betreffende kampioenschap en bevestigt deze door de handtekeningen van de door het 

bestuur aangeduide personen. 

4. Met deze kandidaatstelling bevestigt de wielerclub, het gemeente- of stadsbestuur het Kampioenschap van 

Vlaanderen waarvoor zij zich kandidaat stelt, onvoorwaardelijk te organiseren indien Cycling Vlaanderen dit 

toewijst en hierbij het lastenboek ten volle te respecteren. 

5. De kandidaatstelling voor de kampioenschappen dient opgestuurd te worden naar de voorzitter van Cycling 

Vlaanderen. (zie ‘Indiening kandidatuur’ p.4) 

6. Uiterste data indiening kandidaturen: 4 februari 2021 

7. Uiterste data toekenning kampioenschappen door Cycling Vlaanderen: 11 februari 2021  

8. Na verkenning en controle van de voor gestelde omloop en/of de accommodaties door de bevoegde commissie 

van Cycling Vlaanderen, zal deze kandidatuur voorgesteld worden aan het uitvoerend comité, die dan zorg zal 

dragen voor de verdere afhandeling van het dossier. 

 

9. Aanbesteding: Kampioenschap van Vlaanderen veldrijden - € 2.000 of verhoogd bod* 

 (*1De kandidaat voor de organisatie van een Kampioenschap van Vlaanderen heeft het recht om voor deze 

kampioenschappen een hoger bod uit te brengen. Voor Cycling Vlaanderen zal dit niet als enig criterium gelden 

bij de toekenning, maar dit kan een gevoelige versterking inhouden van de kandidatuur.) 
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CONCESSIEVOORWAARDEN IN VERBAND MET DE KANDIDAATSTE LLING EN DE TOEWIJZING VAN EEN 

KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN 

ALGEMENE BEPALINGEN 

ARTIKEL 1 

Na het advies van de betreffende Vlaamse Sporttakcommissie te hebben ingewonnen zal het uitvoerend comité 

van Cycling Vlaanderen de organisatie van het Kampioenschap van Vlaanderen toewijzen. Dit zal gebeuren op het 

uitvoerend comité van 11 februari 2021 om 19:00. De kandidaat organisator kan aanwezig zijn. Hierna kan het 

uitvoerend comité beslissen tot toewijzing of verlenging van de indientermijn.   

ARTIKEL 2 

De data van de kampioenschappen, de uiterste datum van indienen, evenals de financiële aanbesteding- en 

betalingsvoorwaarden worden vermeld op het formulier “Officiële Kandidaatstelling”. 

ARTIKEL 3 

Volgend kampioenschap is mogelijk: Kampioenschap van Vlaanderen veldrijden - Vaste datum: 11 november 

2021 

ALGEMENE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN  

ARTIKEL 4 

De organiserende wielerclub, gemeente- of stadsbestuur gaat de verbintenis aan om voormeld Kampioenschap van 

Vlaanderen een decorum te bezorgen dat waardig wordt geacht met de betekenis van deze sportmanifestatie. 

ARTIKEL 5 

De organisator verbindt er zich toe om nauwgezet de verplichtingen en de richtlijnen van dit document op te 

volgen en uit te voeren. Een mogelijke afwijking kan slechts worden toegestaan na schriftelijk akkoord vanwege 

Cycling Vlaanderen. 

ARTIKEL 6 - INTERNET-, T.V.- EN RADIORECHTEN 

De internet-, T.V.- en radiorechten (met inbegrip van de virtuele rechten) komen ten goede Cycling Vlaanderen 

vzw. De wielerclub het gemeente- of stadsbestuur waaraan de praktische organisatie toegewezen werd, kan met 

een nationale, regionale of privé TV- of radiozender een akkoord sluiten om wedstrijdbeelden te filmen en/of 

aanwezig te zijn met reclame, mits toestemming van Cycling Vlaanderen en enkel indien Cycling Vlaanderen zelf 

geen dergelijke overeenkomst heeft gesloten. 

ARTIKEL 7 - AFFICHES, DRUKWERKEN EN KAARTEN 

De aanplakbiljetten, omzendbrieven en programma’s moeten, voluit geschreven, “CYCLING VLAANDEREN” en het 

logo van Cycling Vlaanderen vermelden, alsook de vermelding “Kampioenschap van Vlaanderen veldrijden”.  

De aanplakbiljetten en het officiële programma mogen niet gedrukt worden zonder voorafgaande toelating van 

Cycling Vlaanderen. Te dien einde zal de organiserende wielerclub, gemeente- of stadsbestuur een proef van het 

aanplakbiljet moeten voorleggen. 
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ARTIKEL 8 - FINANCIËLE LASTEN ORGANISATOR  

De organiserende wielerclub, gemeente- of stadsbestuur verbindt er zich toe alle financiële lasten te dragen die 

met de organisatie van het kampioenschap verband houden: 

▪ Geluidsinstallatie + speaker 

▪ Seingevers 

▪ Bloemen: voor alle podiumplaatsen  

▪ Sabam 

▪ Lunchpakketten voor medewerkers en officials 

ARTIKEL 9 - CYCLING VLAANDEREN-LEDEN EN COMMISSIELEDEN 

De leden van Cycling Vlaanderen genieten, op vertoon van hun lidkaart van het lopende jaar, een vermindering 

op de toegangsprijs. 

De leden van de commissies, de sportafgevaardigden en de medewerkers van Cycling Vlaanderen en de KBWB vzw 

hebben, op vertoon van hun officiële kaart van het lopende jaar, gratis toegang op alle kampioenschappen van 

Vlaanderen. 

De organisator zal een aantal gratis inkomkaarten ter beschikking stellen van Cycling Vlaanderen. Het aantal zal 

tijdig door Cycling Vlaanderen doorgegeven worden. 

ARTIKEL 10 

De opbrengst van de toegangsprijzen komt integraal toe aan de organiserende wielerclub, het gemeente- of 

stadsbestuur. De organisator kan zelf de toegangsprijzen bepalen, doch deze mogen nooit het bedrag van € 6 per 

persoon overschrijden. 

ARTIKEL 11 –  FINANCIËLE LASTEN CYCLING VLAANDEREN 

Cycling Vlaanderen verbindt er zich toe alle onderstaande financiële lasten te dragen die met de organisatie van 

het kampioenschap verband houden:  

1. Cycling Vlaanderen zorgt voor: 

De onderstaande kosten zijn ten laste van Cycling Vlaanderen.  

▪      Organisatievergunning 

▪ Rugnummers  

▪ Naturaprijzen voor alle deelnemers  

▪ 1-2-3 podium 

▪ Aankomstportiek (indien gewenst)  

▪ Truien en medailles  

▪ Wegwijzers  

▪ Bestelling achterwand met partners organisator  

▪ Toegangsbandjes voor de renners (1 voor de renners, 1 voor begeleider) 

ARTIKEL 12 

De organisatie verplicht er zich toe het aangeleverde promotiemateriaal van Cycling Vlaanderen volgens de daarbij 

horende richtlijnen te gebruiken. 

ARTIKEL 13 

De organiserende club dient aangesloten te zijn bij Cycling Vlaanderen om de organisatie van een kampioenschap 

toegewezen te kunnen krijgen. 
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ONDERRICHTINGEN EN SPORTREGLEMENTEN  

ARTIKEL 14 

De onderrichtingen en richtlijnen betreffende de organisatie van voormelde kampioenschappen worden verstrekt 

door de betrokken Vlaamse Sporttakcommissie van Cycling Vlaanderen, die het toezicht over de technische 

organisatie behoudt. 

ARTIKEL 15 

De organiserende wielerclub, gemeente of stad dient een onberispelijke organisatie te waarborgen en verplicht 

er zich toe geheel naar de voorschriften van de sportreglementen van Cycling Vlaanderen te handelen inclusief de 

wettelijke verplichtingen horende bij de organisatie. 

ARTIKEL 16 

De organiserende wielerclub, stad of gemeente dient te zorgen voor de nodige ordediensten en moet hiervoor een 

beroep doen op de federale en lokale politie. Zij moet een vaste hulppost en een ambulancewagen ter beschikking 

stellen. Het is noodzakelijk dat een geneesheer ter beschikking is van de organisatie vanaf het inschrijvingsuur tot 

één uur na het beëindigen van de wedstrijd. 
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INDIENING VAN DE KANDIDATUUR  

ARTIKEL 17 

Twee officiële formulieren “Officiële Kandidaatstelling” worden aan de aanvrager overgemaakt en alleen deze 

documenten mogen gebruikt worden om een geldige kandidatuur te kunnen indienen. 

ARTIKEL 18 

De kandidaturen moeten onvoorwaardelijk opgesteld zijn. Zij dienen, op straffe van ongeldigheid, de 

handtekening te dragen van de voorzitter en de secretaris van de wielerclub, of van de burgemeester en secretaris 

van de gemeente of stad, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven woorden “GELEZEN EN GOEDGEKEURD”. 

De formulieren dienen onder gesloten omslag in een andere omslag verstuurd te worden met op de gesloten omslag 

de vermelding “kandidatuur Kampioenschap van Vlaanderen”. 

De kandidaatstelling voor de Kampioenschappen van Vlaanderen dient te gebeuren bij aangetekend schrijven en 

onder gesloten omslag, met vermelding ‘Kandidatuur’ van het door u gekozen Kampioenschap van Vlaanderen, 

gericht aan Voorzitter Cycling Vlaanderen, Strandlaan 3, 9000 Gent. 

BETALINGEN 

ARTIKEL 19 

De wielerclub, gemeente of stad die de organisatie van het kampioenschap krijgt toegewezen, is gehouden om 

vooraf het integrale bedrag te storten aan Cycling Vlaanderen en dit binnen de maand na ontvangst van de factuur 

van Cycling Vlaanderen. 

ARTIKEL 20 

Het voormelde bedrag moet gestort worden op rekening BE77 3930 0404 0242 van Cycling Vlaanderen, Strandlaan 

3, 9000 Gent. 

VERBREKING EN GESCHILLEN 

ARTIKEL 21 

Indien de wielerclub, gemeente of stad die de organisatie toegewezen kreeg om één of andere reden de door haar 

aangegane verplichtingen niet kan nakomen, zal dit geschil onderworpen worden aan de juridische dienst van 

Cycling Vlaanderen, die een voorstel tot financiële minnelijke schikking zal doen aan de organisator. 

De organiserende wielerclub, gemeente- of stadsbestuur aanvaardt de jurisdictie van Cycling Vlaanderen. 
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ARTIKEL 22 

Ieder geschil tussen partijen dat niet van sportieve aard is, zal aan een scheidsrechtelijke afspraak onderworpen 

worden.  

Indien geen overeenkomst bereikt wordt, zullen twee scheidsrechters aangeduid worden. Indien een partij nalaat 

binnen de gestelde termijn zijn scheidsrechter aan te duiden, zal het geschil beslecht worden door de bevoegde 

rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Gent. 

Elk geschil van sportieve aard zal aan de juridische adviescommissie van Cycling Vlaanderen onderworpen worden. 

ARTIKEL 23 

De organisator verbindt er zich toe om na de officiële verkenning, geen enkele wijziging in het parcours, de 

accommodatie en/of de organisatie aan te brengen zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Cycling 

Vlaanderen. 


