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VOORWOORD 
 
 
Ik heet iedereen van harte welkom op deze statutaire jaarvergadering van Wielerbond Vlaanderen 2013. 
Ik dank de Stad Peer, Peerder Pedaal en de Limburgse afdeling dat wij vandaag in Peer te gast mogen zijn. 
 
Ik verklaar hierbij deze vergadering voor geopend. Mag ik er de aandacht op vestigen dat deze algemene vergadering openbaar is, 
maar dat enkel de gemandateerde werkende leden aangeduid door de provinciale afdelingen het recht hebben om eventueel te 
stemmen of tussen te komen. 
 
Bij de aanvang van deze algemene vergadering past het hulde te brengen aan allen die ons het voorbije jaar ontvallen zijn; personen 
die op hun eigen manier en volgens hun specifieke mogelijkheden de wielersport gediend hebben. Wij zijn hen daar zeer dankbaar 
voor. 

Wielerbond Vlaanderen is vorige week zwaar getroffen door het overlijden van onze topsportcoördinator Luc Wallays.  
Hij heeft zeer hard gevochten tegen zijn ziekte maar heeft uiteindelijk de ongelijke strijd niet kunnen winnen.  
Wij verliezen met Luc een gedreven collega, een goede vriend en een toffe kameraad. 
Wij zullen Luc missen. 
Laten wij een ogenblik ingetogenheid in acht nemen ter nagedachtenis van deze overledenen. 
 
U kan deze vergadering ook volgen op een scherm, waar interessante gegevens geprojecteerd zullen worden. 
 
Eveneens verwijs ik u naar de specifieke verslagen van de verschillende comités en commissies die gebundeld zijn in een brochure. 
Behalve deze verslagen zal u ook statistieken terugvinden van vergunninghouders en wedstrijden in alle categorieën en disciplines. 
 
Verder in deze vergadering zullen onze algemeen directeur en de voorzitter van de financiële commissie meer uitleg geven over 
enerzijds het beleid en anderzijds de financiële toestand. 
 
Wielerbond Vlaanderen telde op 31/12/2012 65103 leden, waarvan 34450 actieve leden en 30653 gewone leden, verdeeld over 1127 
clubs. 
 
Onze Vlaamse renners lieten zich meer dan ooit opmerken in de regionale, nationale en internationale wedstrijden en ook in de 
kampioenschappen. 
 
Na 14 jaar werd er weer goud behaald op het wereldkampioenschap op de piste in de ploegkoers door Kenny De Ketele en Gijs Van 
Hoecke. 
Goud was er ook voor Jolien D’Hoore in de puntenkoers op het Europees kampioenschap. Op dit Europees kampioenschap werden 
ook 7 zilveren en 5 bronzen medailles behaald. De inspanningen die de jongste jaren voor de piste geleverd zijn werpen duidelijk hun 
vruchten af. 
Evelyn Arijs behaalde goud op het Europees kampioenschap op de weg.  
In het begin van het jaar werd Niels Albert in Koksijde wereldkampioen veldrijden. En niet alleen Niels maar alle Belgen zetten daar 
uitzonderlijke prestaties neer. 
Intussen hebben we met Sven Nijs al een nieuwe wereldkampioen veldrijden. Deze wereldtitel werd behaald in Louisville, Amerika. 
Belgisch kampioen Klaas Vantornout veroverde er de zilveren medaille.  
Laat ons zeker ook de prestaties van Tom Boonen niet vergeten met overwinningen in de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, E3 
Prijs en Gent-Wevelgem. Ook werd hij Belgisch kampioen in Geel. 
Ik wil hier zeker ook niet voorbij gaan aan Philippe Gilbert, die op een prachtige manier wereldkampioen werd op de weg in 
Valkenburg. 
De overige medaillewinnaars in de verschillende kampioenschappen kan u terugvinden in onze brochure. 
Dit waren één voor één schitterende prestaties van onze renners. Hopen maar dat deze trend zich dit jaar doorzet. 
 
Op het vlak van de administratie werd in 2012 de centralisatie beëindigd. Door het wegvallen van twee personeelsleden op deze dienst 
was het noodzakelijk om de efficiëntie van de verwerking van vergunningsaanvragen en lidkaarten op een hoger peil te brengen, wat 
uiteindelijk succesvol is verlopen. In een periode van 4 jaar werden alle provinciale secretariaten WPV en recrea ontlast en werden hun 
taken op het vlak van leden en administratie overgenomen door het centrale secretariaat, waarvan het personeelsbestand sinds 
aanvang gedaald is. Het einde van de centralisatie luidt echter een nieuw tijdperk in: dat van de vereenvoudiging en de 
toegankelijkheid van de gegevens. Een aantal stappen werden reeds in deze richting gezet, zodat de clubs hun ledenevolutie op de 
voet kunnen volgen en online inzage krijgen in up-to-date informatie. Toekomstgericht zal dit proces uiteraard moeten worden 
voortgezet en uitgebreid. 
 
2012 was het jaar waarin de interne structuur van Wielerbond Vlaanderen grondig veranderde. Na de goedkeuring van deze 
hervormingen op de vorige statutaire jaarvergadering en na een overgangsperiode van twee maanden, werd op 19 mei 2012 de 
definitieve nieuwe structuur van kracht, met de opstart van de beheerscomités voor recreatieve sportbeoefening en voor 
competitiesport. 
Vooral het invoeren van het beheerscomité voor competitiesport bracht heel wat reorganisatiearbeid teweeg. Niet alleen zijn er nu zes 
centrale commissies die onafhankelijk van elkaar hun eigen werkzaamheden organiseren (de commissies weg, veld, piste, MTB, BMX 
en jeugd), maar bovendien wordt onder toezicht van het beheerscomité competitiesport een groot aantal overlappende domeinen 
centraal beheerd. De eerste resultaten werden reeds geboekt in de tweede helft van 2012 met een hervorming van de 
vergunningcategorieën, de uniformisering van zowel de provinciale kampioenschappen als de kampioenschappen van Vlaanderen en 
het in het leven roepen van nevenvergunningen. Een volgende stap wordt een grondige hervorming van de reglementering. 
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Wielerbond Vlaanderen heeft in 2012 op financieel vlak een positief resultaat geboekt dat straks verder zal worden toegelicht. Dit 
positieve resultaat is het gevolg van de werking van de verschillende commissies en provinciale afdelingen enerzijds en het 
nauwlettend toekijken op de kosten anderzijds. Wielerbond Vlaanderen moet ook rekening houden met de huidige economische crisis, 
waardoor de interesten beperkt blijven maar de vaste kosten stijgen. De opgebouwde reserves van de voorgaande jaren zorgen voor 
een buffer die op korte termijn een eventuele daling van de subsidies of eenmalige kosten of investeringen kan opvangen zonder de 
gezonde liquide situatie in het gedrang te brengen. Het zoeken van bijkomende sponsoring en extra actieve leden kan zorgen voor 
extra financiële ademruimte. 
 
De recreatieve sportbeoefening zowel op de weg als in het mountainbike deed het in 2012 niet zo goed. Een slechte zomer en een 
natte winter hebben ertoe geleid dat er bijna 50.000 minder deelnemers waren dan in 2011. Het jaartotaal bedroeg 287.957 
deelnemers. Het aantal dagvergunningen is met 19% gedaald. Enkel in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen blijft het aantal groot, 
twee provincies met dus nog een groeipotentieel wat het aantal aangesloten leden betreft. Meer dan de helft (51%) werd in Oost-
Vlaanderen genoteerd. 
De nationale en toporganisaties hielden in 2012 gemakkelijk het hoofd boven water. Op promotionele steun van de afdelingen moest 
men nochtans niet rekenen. Ook de Cycling Happening in Herzele had deze duw in de rug goed kunnen gebruiken. 
De doelstelling was om op het einde van het beleidsplan 2009-2012 bij Wielerbond Vlaanderen 25.000 recreatieve leden te tellen. Ter 
herinnering: in 2008 waren er 19.301 recrealeden. Vier jaar later werd afgesloten met 27.580 recreasporters. 
Ook het aantal clubs is spectaculair toegenomen, vooral in de provincies Oost- en West-Vlaanderen, die goed zijn voor 70% van het 
ledenbestand. In de 2e helft van 2012 is de marktwaarde van de recreatiesport bij Wielerbond Vlaanderen ontdekt en aanvaard. De 
diverse promotie- en groeikanalen werden bewandeld. Bedrijvenclubs waarderen ten volle de samenwerking met Wielerbond 
Vlaanderen. Met de slogan “De ECHTE Wielerbond van Vlaanderen” moet verder promotie gevoerd worden. 
 
De Vlaamse Wegcommissie stelt vast dat ook in 2012 de tendens van minder wedstrijden in de traditionele categorieën (nieuwelingen, 
junioren, U23 en elites zonder contract) zich verder heeft gezet met een daling van ongeveer 3% tegenover 2011. Deze terugval moet 
gestopt worden, maar gemakkelijk zal dat zeker niet zijn. Het wordt steeds moeilijker om een wielerwedstrijd te organiseren omwille 
van verschillende factoren zoals sponsoring, verplichte seingevers, het vele papierwerk en wegeninfrastructuur. Dikwijls zijn de 
kleinere organisatoren daar de eerste slachtoffers van. 
 
De Kampioenschappen van Vlaanderen op de weg dames jeugd in Lebbeke, dames elite in Nederhasselt, aspiranten in Sint- Maria-
Lierde, nieuwelingen in Maarkedal en veldrijden voor aspiranten in Oostende waren zeer goede organisaties. 
 
Veldrijden is in Vlaanderen zeer populair en een commercieel florerende tak van de wielersport. 2012 maakte ook duidelijk dat men 
moet blijven werken aan de doorstroming van onze jeugd naar de top. Daarom is ook één van de hoofdopdrachten het veldrijden te 
promoten naar de jeugd toe en de jeugd te begeleiden. De clubs spelen een zeer belangrijke rol in de opleiding van de jeugd. De 
veldritinitiaties voor de jeugd zijn dan ook meer dan welkom. 
In de categorie amateurs en masters is er voor volgend seizoen voor de veldritcommissie ook nog werk aan de winkel. 
 
Baanwielrennen is een discipline waar nog steeds een zekere drempelvrees voor bestaat, maar die toch de moeite is om te leren 
ontdekken. Het is zowel renners als toeschouwers aangeraden eens de sfeer te proeven op een pistewedstrijd. 
In de zomer worden er op de open wielerbanen in het Vlaamse landsgedeelte verschillende meetings gepland en dit vooral voor de 
jeugd. Hiervoor is de kalender goed gevuld. 
In de winter staat het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent centraal, met onder andere de organisatie van de 
kampioenschappen van Vlaanderen en de Belgische kampioenschappen. Daarnaast zijn er zowel binnen als buiten uren voorzien voor 
opleidingen, initiaties en trainingen voor onze jeugd. Vernieuwing en aanpassing blijven de uitdagingen voor de Vlaamse 
Pistecommissie. 
 
In het mountainbike stellen we vast dat het aantal deelnemers aan de Kids Challenge stijgt. Nochtans blijft het wat het aantal 
vergunninghouders, wedstrijden en deelnemers betreft status quo. 
Nieuwkomer in de MTB-familie is de discipline ‘eliminator’. Spectaculaire korte sprints met 4 of 6 rijders waarvan er zich 2 of 3 plaatsen 
voor de volgende ronde. Waregem organiseerde het eerste Belgisch kampioenschap en Fabrice Mels werd fraai zesde op het 
wereldkampioenschap in deze discipline. 
 
In het trial moest Kenny Belay een groot deel van de competities missen omwille van een blessure, maar hij haalde toch nog een 
bronzen medaille op het wereldkampioenschap. 
Maar er is opvolging op komst. Iciar Vandenbergh kon voor de eerste maal het podium van een wereldbekerwedstrijd beklimmen met 
een zilveren medaille. Ook op de Europese kampioenschappen behaalde hij een vierde plaats. 
 
In het indoor cycling treedt de provincie Limburg steeds meer op de voorgrond met de ploeg van het Zwarte Goud uit Beringen. Ze 
boekten winst in de Beker van Vlaanderen en namen deel aan de wereldkampioenschappen in Duitsland, waar ze een zesde plaats 
behaalden. 
 
In het kunstwielrijden blijven de twee Oost-Vlaamse clubs de enige vertegenwoordigers in ons land. De deelnemers aan UCI-tornooien 
en het wereldkampioenschap behaalden eervolle plaatsen. 
 
In het BMX kan het misschien eentonig klinken, maar het blijft met deze discipline nog steeds in stijgende lijn gaan in Vlaanderen. Ook 
de sportieve resultaten worden steeds beter. Verschillende rijders zetten hun weg naar de wereldtop verder. Bij de jeugd werden er 
nog meer medailles en finaleplaatsen behaald dan in 2011. Dit alles is het resultaat van keihard werken. 
Verschillende nieuwe parcoursen werden aangelegd, onder andere in Vlijtingen en Tongerlo. In Halle en Sint-Niklaas zijn ze in 
opbouw. 
De finale van de Europese kampioenschappen gaat door in Dessel op 12, 13 en 14 juli. 
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Eén van de kerntaken van de Vlaamse Jeugdcommissie is promotie en rekrutering. Daarvoor was er een eenduidige reglementering 
inzake diverse organisaties nodig. Iedere organisatie kan nu volgens bepaalde voorschriften een evenement onder de noemer 
‘Promotionele activiteit’ aanvragen. Het dossier dat, naast de verplichte rubriek ‘Basisopdrachten’, bij Bloso werd ingediend, voldeed 
aan de eisen 2013-2016 rond de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid ‘Gezond sporten in jeugdclubs’. 
Dit vierjarige project werd gestart met een symposium ‘Help, mijn kind koerst’, gericht naar jeugdclubs, trainers en erkende opleiders. 
Dit was het begin van een campagne met allerlei acties rond ‘Gezond groeien in de koers’. 
De jeugdwerking is slechts mogelijk dankzij het enthousiasme van de beheerders, gediplomeerde trainers, begeleiders en zeker en 
vooral de ouders. Het is dan ook de bedoeling de ouders zoveel mogelijk bij het gebeuren rond hun kinderen te betrekken. 
 
Vlaanderen kent een enorm vrijwilligersleven. Ook voor de sportsector en meer bepaald voor het wielrennen zijn deze vrijwilligers 
noodzakelijk, meer nog, ze zijn onmisbaar. De duizenden onbaatzuchtige vrijwilligers en medewerkers bij wie de wielersport nauw aan 
het hart ligt, vormen de basis van onze sport. Ik wil de organisatoren en clubs die jullie hier toch vertegenwoordigen, van harte 
bedanken voor deze belangrijke en onmisbare inzet voor de wielersport in Vlaanderen. 
 
Ik wil een woord van dank richten aan het personeel op zowel administratief, technisch als topsportvlak voor hun blijvende 
professionele inbreng. In onze sport is inzet en motivatie een must. 
 
Tot slot wil ik u als aftredend voorzitter allemaal bedanken voor het vertrouwen dat u in mij stelde door mij 4 jaar geleden tot voorzitter 
van Wielerbond Vlaanderen te verkiezen. 
Ik dank ook iedereen, bestuurders, clubverantwoordelijken en gewone leden, voor de jarenlange samenwerking en de inzet die u 
leverde, hoe klein of hoe groot deze ook was. 
Ik dank eveneens voor de hartelijke ontvangsten die ik telkens kreeg als ik aanwezig was op één van uw organisaties, vergaderingen 
of huldigingen. 
 
Ik dank vervolgens ook de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond met voorzitter Tom Van Damme en de FCWB met voorzitter Thierry 
Maréchal voor de samenwerking. Men moet er vanuit gaan dat er in de samenwerking tussen WBV, KBWB en FCWB met het oog op 
de goede werking geen enkele schakel mag ontbreken als wij samen willen blijven ijveren voor een mooie wielersport in alle 
geledingen. 
 
Ik hoop dat u ook voor de nieuwe voorzitter de nodige aandacht zal opbrengen en dat u hem uw volledige steun en medewerking zal 
verlenen. 
 
Swa Vercammen 
Voorzitter 
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KAMPIOENEN EN MEDAILLEWINNAARS 2012 
 

 
WK Veldrijden Koksijde 

Niels Albert 1e elite 
Peeters Rob 2e elite 
Pauwels Kevin 3e  elite 
Bosmans Wietse 2e U23 
Cant Sanne 3e dames 
Van Aert Wout 2e junioren 
 
WK Piste Australië 

Van Hoecke Gijs 1e ploegkoers 
De Ketele Kenny 1e ploegkoers 
Druyts Kelly 3e scratch 
De Ketele Kenny 3e puntenkoers 
 
EK Piste U23/Junioren 
Portugal 

D’Hoore Jolien 1e puntenkoers dames U23 
D’Hoore Jolien 2e ploegenachtervolging dames U23 
Crocket Gilke 2e ploegenachtervolging dames U23 
Ingelbrecht Sarah 2e ploegenachtervolging dames U23 
Van Hoecke Gijs 3e ploegenachtervolging heren  U23 
De Buyst Jasper 3e ploegenachtervolging heren  U 23 
De Pauw Moreno    3e ploegenachtervolging heren U 23 
Cornet Joris 3e ploegenachtervolging heren  U 23 
Dalving Shana 3e scratch junioren 
Dalving Shana 2e keirin junioren 
Rickaert Jonas 2e omnium junioren 
De Buyst Jasper 2e madison U23 
Van Hoecke Gijs 2e madison U23 
 
EK weg Nederland 

Arys Evelien 1e U23 dames 
Kopecky Lotte 3e tijdrijden junioren 
 
WK Trial Oostenrijk 

Belaey Kenny 3e WK 
 
WK junioren piste 
Nieuw Zeeland 

Rickaert Jonas 2e madison 
Vergaerde Otto 2e madison 
Dalving Shana 3e scratch 
 
EK veldrijden Junioren 
Verenigd Koninkrijk  

Peeters Yannick 3e EK 
 
WK weg Nederland 

Gilbert Philippe 1e elite 
Van Asbroeck Tom 3e U23 
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STATISTIEKEN VERGUNNINGHOUDERS-WEDSTRIJDEN 
 

VERGUNNINGHOUDERS-BEOEFENAARS - PER CATEGORIE 

2001 

 ELITE ZC U23 JUN NIEUW DAM BMX MTB/TRIAL TOER CSP MAS ASP MIN INDOOR HPV TOT 

ANTW. 157 136 129 134 32 66 81 2050 43 96 141 43 13 0 3121 

VL.BRAB. 124 140 105 94 17 34 51 927 14 32 85 30 0 10 1663 

LIMBURG 51 61 53 60 4 2 34 961 34 18 50 33 35 0 1396 

OOST-VL. 225 138 113 114 35 0 56 3598 17 36 95 34 42 0 4503 

WEST-VL. 151 151 155 145 29 0 18 1845 31 36 164 49 10 0 2784 

TOTAAL 708 626 555 547 117 102 240 9381 139 218 535 189 100 10 13467 

 

2002 

 ELITE ZC U23 JUN NIEUW DAM BMX MTB/TRIAL TOER CSP MAS ASP MIN INDOOR HPV TOT 

ANTW. 151 145 119 129 32 31 56 2128 19 73 178 85 12 0 3158 

VL.BRAB. 142 125 138 116 30 9 33 913 6 3 118 47 0 11 1691 

LIMBURG 56 60 55 49 4 0 23 923 16 13 58 23 33 1 1314 

OOST-VL. 260 127 105 140 40 0 50 3906 16 41 112 31 39 0 4867 

WEST-VL. 155 162 177 136 30 0 18 2198 16 8 182 43 10 0 3135 

TOTAAL 764 619 594 570 136 40 180 10068 73 138 648 229 94 12 14165 

 

2003 

 ELITE ZC U23 JUN NIEUW DAM BMX MTB/TRIAL TOER CSP MAS ASP MIN INDOOR HPV TOT 

ANTW. 148 113 118 137 36 72 62 2221 40 156 182 105 8 8 3406 

VL.BRAB. 159 135 137 126 29 15 28 943 23 76 126 39 - - 1836 

LIMBURG 58 71 47 61 2 4 19 912 19 67 54 37 27 - 1378 

OOST-VL. 257 135 127 143 45 - 83 4311 22 104 109 33 39 - 5408 

WEST-VL. 160 158 148 182 30 - 32 2397 22 111 170 69 8 - 3487 

TOTAAL 782 612 577 649 142 91 224 10784 126 514 641 283 82 8 15515 
 

2004 

 ELITE ZC U23 JUN NIEUW DAM BMX MTB/TRIAL TOER AMA MAS ASP MIN INDOOR HPV TOT 

ANTW. 193 133 137 148 34 38 9 2546 31 154 222 124 14 5 3788 

VL.BRAB. 175 125 129 123 29 10 11 1135 12 59 126 64 0 0 1998 

LIMBURG 55 66 60 47 3 0 6 919 13 62 72 41 25 0 1369 

OOST-VL. 270 118 153 150 54 0 55 4863 22 122 145 40 38 0 6030 

WEST-VL. 190 172 169 184 48 0 13 2836 21 81 199 75 6 0 3994 

TOTAAL 883 614 648 652 168 48 94 12299 99 478 764 344 83 5 17179 
 
 

2005 

 ELITE ZC U23 JUN NIEUW DAM BMX MTB/TRIAL TOER AMA/MAST ASP MIN INDOOR HPV TOT 

ANTW. 193 142 140 197 44 48 16 2724 184 232 145 14 5 4084 

VL.BRAB. 174 137 135 127 39 13 11 1169 70 104 81 0 0 2060 

LIMBURG 46 44 61 46 8 3 12 882 83 73 37 21 0 1316 

OOST-VL. 169 113 169 183 40 1 74 5272 136 168 39 33 0 6390 

WEST-VL. 205 167 177 208 62 0 17 3243 86 209 90 10 0 4474 

TOTAAL 787 603 682 761 193 65 123 13290 559 786 392 78 5 18324 
 

2006 

 ELITE ZC U23 JUN NIEUW DAM BMX MTB/TRIAL TOER AMA/MAST ASP MIN INDOOR HPV TOT 

ANTW. 211 160 175 220 54 83 34 2888 207 278 172 13 3 4498 

VL.BRAB. 191 138 138 141 45 12 18 1206 102 138 94 0 0 2223 

LIMBURG 61 44 53 61 9 4 9 945 121 84 34 22 0 1447 

OOST-VL. 276 145 181 238 59 3 64 5648 187 175 70 47 0 7093 

WEST-VL. 201 185 200 202 69 1 27 3675 140 256 112 10 0 5078 

TOTAAL 940 672 747 862 236 103 152 14362 757 931 482 92 3 20339 
 



 

 

    
 Wielerbond Vlaanderen vzw - Algemene Vergadering – 16 maart 2013 6 

2007 

 ELITE ZC U23 JUN NIEUW DAM BMX MTB/TRIAL TOER AMA/MAST ASP MIN INDOOR HPV TOT 

ANTW. 147 145 194 229 56 95 33 2852 279 280 193 14 1 4518 

VL.BRAB. 138 129 136 138 55 19 26 1205 138 149 100 0 0 2233 

LIMBURG 56 41 64 75 7 3 19 945 125 79 31 28 0 1473 

OOST-VL. 203 154 236 232 55 2 55 5762 238 177 75 33 0 7222 

WEST-VL. 199 192 206 253 64 1 30 3876 186 214 125 12 0 5358 

TOTAAL 743 661 836 927 237 120 163 14640 966 899 524 87 1 20804 
 

 
 

2008 

 ELITE ZC U23 JUN NIEUW DAM BMX MTB/TRIAL TOER AMA/MAST ASP MIN INDOOR HPV TOT 

ANTW. 122 116 160 219 79 112 33 3437 281 307 219 6 3 5094 

VL.BRAB. 139 128 139 129 51 30 29 1485 162 160 124 0 0 2576 

LIMBURG 54 69 77 65 5 1 21 1402 137 69 35 30 0 1965 

OOST-VL. 193 160 260 242 48 7 63 7530 274 192 112 31 0 9112 

WEST-VL. 196 198 229 231 63 1 51 5447 199 204 129 9 0 6957 

TOTAAL 704 671 865 886 246 151 197 19301 1053 932 619 76 3 25704 
 
 

2009 

 ELITE ZC U23 JUN NIEUW DAM BMX MTB/TRIAL TOER AMA/MAST ASP MIN INDOOR HPV TOT 

ANTW. 155 174 238 216 86 137 42 3860 306 306 273 43 0 5836 

VL.BRAB. 94 96 115 114 32 46 27 1839 143 157 109 0 1 2773 

LIMBURG 55 71 103 83 15 59 26 1502 138 112 104 30 0 2298 

OOST-VL. 236 228 255 240 68 15 53 8967 239 245 142 25 0 10713 

WEST-VL. 202 209 238 218 86 2 46 6557 215 208 125 6 0 8112 

TOTAAL 742 778 949 871 287 259 194 22725 1041 1028 753 104 1 29732 
 

2010 

 ELITE ZC U23 JUN NIEUW DAM BMX MTB/TRIAL TOER AMA/MAST ASP MIN INDOOR VLG TOT 

ANTW. 106 135 195 193 72 125 44 3926 265 331 284 0 12 5688 

VL.BRAB. 168 169 145 144 53 63 30 2064 187 193 173 0 5 3394 

LIMBURG 56 93 70 58 5 31 61 1444 151 79 85 28 10 2171 

OOST-VL. 190 209 271 221 67 25 48 9372 242 249 154 23 10 11081 

WEST-VL. 196 248 228 208 61 14 30 7052 206 230 153 9 13 8648 

TOTAAL 716 854 909 824 258 258 213 23858 1051 1082 849 60 50 30982 
 

2011 

 ELITE ZC U23 JUN NIEUW DAM BMX MTB/TRIAL TOER AMA+MAST ASP MIN INDOOR VLG TOT 

ANTW. 119 127 183 199 51 119 46 3985 189 321 278 0  5617 

VL.BRAB. 172 156 127 133 60 61 31 2178 140 208 178 0  3444 

LIMBURG 52 98 81 53 20 90 38 1370 95 97 110 24  2128 

OOST-VL. 173 189 226 211 71 36 41 9865 187 256 173 21  11449 

WEST-VL. 175 232 195 176 54 11 24 7368 162 230 137 9  8773 

VLG             49 49 

TOTAAL 691 802 812 772 256 317 180 24766 773 1112 876 54 49 31460 
 

2012 

 ELITE ZC U23 JUN NIEUW DAM BMX MTB/TRIAL TOER AMA+MAST ASP MIN INDOOR VLG TOT 

ANTW. 127 116 166 195 50 145 40 4267 174 328 277 0  5885 

VL.BRAB. 169 157 130 171 63 64 24 2625 123 213 246 0  3985 

LIMBURG 45 97 58 42 4 108 44 1566 85 114 155 25  2343 

OOST-VL. 186 197 257 238 78 41 42 11052 198 300 198 22  12809 

WEST-VL. 167 204 172 191 39 14 18 8070 138 213 142 6  9374 

VLG             54 54 

TOTAAL 694 771 783 837 234 372 168 27580 718 1168 1018 53 54 34450 
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ALGEMEEN OVERZICHT WEDSTRIJDEN 
 

2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 

 MIN ASP NIEUW JUN 
BEL 
& 

EL Z/C 

AMAT 
MAST 
GENTL 

DAM PISTE VELD MTB 

TRIAL 
BMX INDOOR HPV VLG CLUBK TIJDR PROMO TOT. 

2001 9 88 364 376 839 55 79 39 214 36 8 41 9     2157 

2002 44 107 362 364 816 109 79 44 226 36 12 39 11     2249 

2003 54 110 368 363 767 43 71 37 241 30 13 42 9     2148 

2004 52 104 342 347 721 72 75 36 235 27 12 41 5     2069 

2005 48 105 347 354 664 82 69 34 256 29 5 40 5     2038 

2006 48 113 366 329 665 82 80 64 264 38 11 42 5     2107 

2007 63 120 402 332 637 79 89 75 302 35 14 46 8     2202 

2008 68 123 396 382 604 66 106 74 297 33 13 41 11     2214 

2009 67 130 379 381 565 139 89 65 245 47 19 37 0     2163 

2010 56 126 368 392 557 158 92 59 285 48 21 36 0     2198 

2011 64 118 356 342 508 147 47 64 262 51 25 30 0 4 16 8  2042 

2012 69 113 330 340 492 152 107 56 303 49 25 36 0 7 15 9 7 2110 
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BEHEERSCOMITÉ COMPETITIE - JAARVERSLAG 2012 
 
 
Tijdens de algemene vergadering van Wielerbond Vlaanderen op 17 maart 2012 werden de aangepaste statuten goedgekeurd. 
Daarmee werd een nieuwe structuur binnen Wielerbond Vlaanderen boven de doopvont gehouden. 
Na een overgangsperiode ging vanaf half mei deze nieuwe structuur in voege. Tegelijk werden de samenstelling van het nieuwe 
beheerscomité voor de competitiesport en de werkwijze ervan bekendgemaakt. Binnen het beheerscomité zijn er zes autonome 
commissies: één per sporttak (BMX, mountainbike, piste, veld en weg) en de jeugdcommissie, waarvan de bevoegdheden zich bij de 
renners tot en met de juniorenleeftijd bevinden. 
 
Omdat het tot één van de belangrijkste taken van het beheerscomité behoort om de overkoepelende materie tussen deze verschillende 
sporttakken te beheren, werd van bij de aanvang de VCSC (Vlaamse CompetitieSportCommissie) opgericht, een overlegorgaan waarin 
de verschillende commissievoorzitters de gezamenlijke materie behandelen. De overlappingen tussen de verschillende commissies 
zijn immers niet gering en bevatten, naast alles wat de clubs betreft, eveneens alles wat de vergunninghouders aangaat. 
 
Beslissingen genomen in de verschillende commissies worden besproken in de VCSC en daar gefinetuned alvorens ze aan het 
beheerscomité, dat de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bezit, worden voorgelegd. Alle beslissingen die de competitiesport 
aanbelangen worden immers binnen dit beheerscomité, dat samengesteld is uit vertegenwoordigers uit de verschillende provincies en 
uit de verschillende sporttakken, genomen. Na de beslissing ligt de uitvoeringsbevoegdheid opnieuw bij de verschillende commissies. 
De installatievergadering van het volledige beheerscomité competitiesport vond plaats op 29 mei 2012. 
 
In dit eerste gedeeltelijke werkjaar werd er aanvankelijk gestreefd naar solide en daadkrachtige commissies met de nodige knowhow 
op zowel sporttak- als bestuurdersvlak. De werking van deze commissies leest u verder in dit jaaroverzicht in de respectievelijke 
verslagen van de voorzitters van deze sporttakcommissies. 
 
Een aantal sporttakoverkoepelende beslissingen werden na uitvoerige research reeds genomen in de tweede helft van 2012. Zo kwam 
er een definitief reglement over de deelnamerechten en -plichten bij provinciale kampioenschappen, geldig voor alle sporttakken en 
disciplines, later gevolgd door een gelijkaardig besluit betreffende de kampioenschappen van Vlaanderen. De competitievergunningen 
werden hervormd en het nieuwe jeugdreglement werd bekrachtigd. 
 
Door de opsplitsing van de vroegere commissie weg-piste-veld in drie autonome geledingen worden er voor renners nieuwe 
opportuniteiten gegenereerd om zich binnen deze sporttakken beter te ontwikkelen. Eén en ander resulteerde in een nieuwe 
reglementering over hoofd- en nevenvergunningen.  
 
Nieuw vanaf 2013 zijn eveneens de promotionele wedstrijden, waarvoor in 2012 een nieuwe reglementering werd uitgewerkt. 
 
2013 wordt voor het beheerscomité competitiesport een druk en ambitieus jaar. Naast het permanente streven naar vereenvoudiging 
en toegankelijkheid, wachten er een aantal niet te onderschatten taken op het vlak van reglementering. Bovendien is het 5 voor 12 
voor een aantal knelpunten. Op het prioriteitenlijstje staan onder andere het stoppen van de daling van het aantal regionale 
wegwedstrijden, het bewerkstelligen van een eerlijk compensatiesysteem voor clubs die zich intensief met rekrutering en opleiding van 
jonge renners bezighouden, het transparanter maken van de diverse reglementeringen voor vergunninghouders en het in het leven 
roepen van een kwaliteitslabel voor organisaties. 
 
In afwachting van ongetwijfeld bevredigende resultaten groet ik u, 
 
Dirk Van Meulder 

Voorzitter Beheerscomité Competitie
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WEGCOMMISSIE - JAARVERSLAG 2012 
 
 
In de loop van het voorbije jaar werd de commissie weg-piste-veld uitgesplitst in drie afzonderlijke commissies met een eigen voorzitter 
die de werking van de commissies verder zullen beheren, en zo komen we terug bij wat in het verslag van 2011 al werd aangehaald, 
namelijk een terugval van het aantal wielerwedstrijden. 
 
We moeten tot ons spijt vaststellen dat ook in 2012 de tendens van minder wedstrijden in de traditionele categorieën (nieuwelingen, 
junioren, U23 en elites zonder contract) zich heeft verder gezet, gelukkig maar met een goeie 3% in vergelijking met 2011. Er is werk 
aan de winkel om deze terugval te stoppen, maar gemakkelijk wordt het zeker niet. 
 
Het wordt steeds moeilijker om wielerwedstrijden te organiseren en de kleinere organisaties zijn daar de eerste slachtoffers van: 
problemen om de nodige financiële middelen te vinden, problemen met het alsmaar drukker wordende verkeer, het zoeken naar de 
verplichte seingevers, het ronselen van medewerkers, het vele papierwerk, en alles wat er nog bijkomt. Een dikke proficiat dus aan alle 
organisatoren die jaar na jaar deze inspanningen willen blijven doen om hun wedstrijden te kunnen laten doorgaan. 
 
Terugblikkend op de kampioenschappen van Vlaanderen dames jeugd in Lebbeke, dames elite in Nederhasselt, aspiranten in Sint-
Maria-Lierde en nieuwelingen in Maarkedal, kunnen we zeggen dat dit allemaal zéér goede organisaties waren. 
 
Ook de Vlaamse organisatoren van de Belgische kampioenschappen verdienen een pluim, ondermeer de Stad Geel voor de dames en 
de eliterenners, Wielsbeke voor de U23 en elite zonder contract, Heusden-Zolder voor de dames en heren juniores, Tervuren voor de 
dames en heren nieuwelingen, en tenslotte Deinze voor de aspiranten. 
 
Onze renners presteerden zowel regionaal, nationaal als internationaal weer knap. Namen wens ik hier niet te vernoemen om zeker 
niemand te vergeten. 
 
Tenslotte dank ik het korps van sportafgevaardigden voor de goede samenwerking en voor het geleverde werk, evenals alle clubs en 
wedstrijdorganisatoren die hun krachten bundelden om toch telkens weer hun organisatie(s) op punt te stellen. 
 
Laats ons allen samen verder bouwen aan onze geliefde sport, het wielrennen! 
  
Swa Eliaerts 
Voorzitter Wegcommissie 
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PISTECOMMISSIE - JAARVERSLAG 2012 
 
 
Het voorbije jaar werden bij Wielerbond Vlaanderen een aantal nieuwe structuren ingevoerd, ook op sportief vlak. Weg-piste-veld 
werden ontkoppeld, zodat elke sporttak vertegenwoordigd is door een aparte commissie. 
 
De eerste 6 maanden werking zitten erop. Misschien kunnen en moeten we deze periode toch nog beter omschrijven als een 
voorzichtig ‘aftasten’ van het reilen en zeilen in en rond het baanwielrennen, een discipline met voor- en tegenstanders waar nog 
steeds een zekere drempelvrees heerst. Toch is deze discipline de moeite om te leren ontdekken en is het renners, clubs en 
toeschouwers aangeraden eens te proeven van de sfeer van een pistewedstrijd. 
 
In onze sporttak kennen we 2 wedstrijdperiodes. Een eerste situeert zich van eind juni tot begin september. Tijdens deze periode 
worden op verschillende open wielerbanen in het Vlaamse landsgedeelte talloze (vooral jeugd)meetings gepland. We kunnen en 
mogen stellen dat deze kalender vrij goed gevuld was. Voor het eerste jaar mochten we ook wedstrijden noteren in Affligem en, na een 
lange afwezigheid, was er opnieuw bedrijvigheid op de vernieuwde piste te Rumbeke.    Tijdens de tweede periode, van november tot 
medio februari, staat de stad Gent centraal, met wedstrijden in het overdekte Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx, waaronder de 
Vlaamse kampioenschappen omnium. Vergeten we ook de jaarlijkse eenmalige uitstap niet naar het gezellige Kuipke voor de immer 
populaire Zesdaagse.  
Behalve met wedstrijden worden de uren op de piste, zowel binnen als buiten, zoveel mogelijk ingevuld met opleidingen, initiaties en 
trainingen voor onze jeugdrenners.  
 
Waar zijn er eventuele knelpunten en hoe kunnen we deze wegwerken? Moeten er vernieuwingen en/of aanpassingen gebeuren aan de 
opleidingsprogramma’s? Zijn er bijkomende initiatieven nodig voor het aanwakkeren van de belangstelling bij clubs en renners? Is er 
voldoende en correcte communicatie naar iedere belanghebbende? Hoe kunnen we de website nog uitbouwen en eventueel verbeteren 
naar renners en organisatoren toe? … Deze en nog andere vragen zullen door de pistecommissie in de komende tijd moeten 
(her)bekeken worden. Ook moeten we blijvend werken aan een goede verstandhouding met FCWB en KBWB. 
 
Ik hoop ook op een blijvende positieve samenwerking met mijn collega’s van de andere sporttakcommissies, evenals met alle leden van 
het beheerscomité competitie. 
Ook mijn dank aan de leden van de pistecommissie voor hun inzet en bijdrage aan de verdere uitbouw van het baanwielrennen. 
 
Laat ons tenslotte afsluiten met een positieve noot. Het wielrennen in het algemeen is en zal een mooie sport blijven, met voor elk wat 
wils, jong of oud. Draag deze boodschap uit naar elke sportliefhebber! 
 
Marc Van den Eynde 
Voorzitter Pistecommissie 
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VELDCOMMISSIE - JAARVERSLAG 2012 
 
 
Dat veldrijden in Vlaanderen een zeer populaire en commercieel uiterst florerende tak van de wielersport is, hoeft geen betoog. 
Zo kende het veldrijden in 2012 een prachtige start met het WK in Koksijde. Onze Vlaamse veldrijders leverden meer dan puike 
resultaten en behaalden er in totaal 6 medailles: goud voor Niels Albert bij de elites, zilver voor Wout Van Aert bij de junioren, voor 
Wietse Bosmans bij de U23 en voor Rob Peeters bij de elites, en brons voor Sanne Cant bij de dames elites en voor Kevin Pauwels bij 
de elites. Bij de elites werden de eerste zeven plaatsen in de uitslag trouwens ingenomen door 7 Vlaamse renners. De eerste 
buitenlandse renner volgde op 2’15. Men mag hier dus duidelijk spreken van uitzonderlijke prestaties van onze Vlaamse veldrijders. 
 
2012 maakte echter ook duidelijk dat wij moeten blijven werken aan de doorstroming van onze jeugd naar de top. Het EK was hier een 
duidelijk signaal.  
Eén van de hoofdopdrachten van de Vlaamse veldcommissie is dan ook in de eerste plaats het veldrijden naar de jeugd toe te 
promoten en de jeugd te begeleiden naar de top toe.  
De veldritinitiaties voor de jeugd zijn dan ook meer dan welkom. Ook onze clubs spelen in de opleiding van jeugd een zeer belangrijke 
rol. Ik wil hen dan ook danken voor hun inzet.  
 
Onze B-wedstrijden zijn belangrijker dan ooit en stomen onze jeugd klaar voor het grotere werk. Hierbij dank ik dan ook alle 
organisatoren van een B-wedstrijd. Deze organisatoren hebben niet de budgetten van grotere wedstrijden en hebben geen vedetten 
aan de start. Toch organiseren zij jaar na jaar hun wedstrijd. De regelmatigheidcriteriums zoals “De Vlaamse Cyclocross Cup” in Oost- 
en West-Vlaanderen en de “De Moedige Veldrijder” in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant, zijn van bijzonder groot belang. In 
totaal hebben zij een 40-tal wedstrijden.  
 
2012 toonde duidelijk dat er dringend werk moet worden gemaakt van de categorie amateurs en masters. Dit is dan ook één van de 
opdrachten naar het seizoen 2013-2014 toe. 
 
Eddy Lissens 
Voorzitter Veldcommissie  
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VLAAMSE C OMMISSIE VOOR R ECREATIEVE SPORTB EOEFENING 

 

COMMISSIE MTB - JAARVERSLAG 2012 
 
 
MTB-TRIAL 
Het gemiddeld aantal deelnemers aan een MTB-wedstrijd Kids Challenge is gestegen van 128 (in 2011) naar 147 (in 2012). Het is 
logisch dat er in Vlaanderen meerdere talenten in de jeugdreeksen opdagen. Om de aansluiting bij de internationale top te bereiken, 
moeten onze ‘piloten’ evenwel elk jaar blijven investeren. Ook dit jaar promoveren 4 nieuwelingen van WBV naar de nationale 
juniorenkern van KBWB. Junior Kevin Panhuyzen en beloften Jeff Luyten, Ruben Scheire en Jens Schuermans lieten regelmatig flitsen 
zien van hun talent. De meest in het oog springende prestatie is die van Jens Schuermans tijdens het WK te Saalfelden. Startpositie 72 
belemmerde hem niet om te eindigen op een mooie 6e plaats. 
 
Voor de elites/beloften was de Olympische wedstrijd in Londen de belangrijkste afspraak van het jaar. Het was mooi dat 2 renners van 
WBV ons land konden vertegenwoordigen. Zowel Sven Nys als Kevin Van Hoovels kenden pech: Sven stopte na een lekke band en 
Kevin moest de hele wedstrijd achtervolgen na een val net na de start. We zullen het nooit zeker weten, maar voor beiden zat een 
resultaat rond de 10e plaats er zeker in. 
 
Het aantal vergunninghouders, wedstrijden en deelnemers blijft stabiel. Mediabelangstelling blijft een zwak punt voor deze discipline. 
De reactie van Kevin Van Hoovels (na de spurtnederlaag in het BK tegen Kevin Pauwels) kreeg meer aandacht dan de prestatie 
tijdens de wedstrijd zelf. 
 
Nieuwkomer in de MTB-familie is de discipline ‘eliminator’, een spectaculaire korte sprint met 4 of 6 rijders waarvan er zich 
respectievelijk 2 of 3 plaatsen voor de volgende ronde. De reeds bestaande City Mountainbike Challenge werd omgevormd en er 
werden vorig jaar 4 dergelijke wedstrijden ingeschreven op de UCI-kalender. De stad Waregem (in samenwerking met de Zewieties 
Bikers) organiseerde het allereerste Belgisch Kampioenschap. De winnaar van dit BK (Fabrice Mels) werd bovendien fraai 6e op het 
allereerste wereldkampioenschap ‘eliminator’. Vlaanderen is toonaangevend op het gebied van XCE en dat willen we handhaven. 
 
Omwille van een blessure opgelopen in de wereldbekerwedstrijd in zijn eigen Aalter moest Kenny Belaey een groot deel van de 
competities missen. Ook tijdens de Wereldkampioenschappen was de breuk nog niet volledig geheeld. Meer dan een bronzen medaille 
zat er dit jaar niet in voor hem. 
Iciar Vandenbergh kon voor de allereerste keer het podium van een wereldbekerwedstrijd beklimmen (2e in Val d’Isère) en ook in de 
Europese kampioenschappen behaalde hij een 4e plaats. Hij treedt mogelijks in de voetsporen van de legendarische Kenny Belaey. 
Het laatste weekend van september kunnen we beide renners aan het werk zien tijdens de World Cup in Antwerpen. 
 
STATISTIEKEN DEELNAMES WBV WEDSTRIJDEN 2012 
FLANDERS CUP 2012 FunA Heren FunA Dames Nieuw. Meisjes Dames Jun. Mast2 Mast1 Elite Totaal FunB TOTAAL 

Pepingen 2012 49 3 29 7 9 34 30 32 39 232 94 326 

Paal 2012 40 1 35 7 9 21 29 33 33 208 17 225 

Eksel 2012 40 0 19 1 7 14 26 23 22 152 33 185 

Kessel 2012 36 0 20 2 7 18 24 25 29 161 24 185 

Langdorp 2012 45 1 28 5 11 26 30 28 39 213 34 247 

Totaal/cat 210 5 131 22 43 113 139 141 162 966 202 1168 

Gemid/categorie 42 1 25 5 8 22 28 28 32 
 

40 231 

 

KIDS CHALLENGE Zonder vergunning Met vergunning Deeln. 

2012 7j-11j 12j-18j totaal U9 U11 U13 U15 totaal TOTAAL 

Dessel 31 9 40 19 45 55 51 170 210 

Pepingen 30 8 38 10 43 44 55 152 190 

Opglabbeek 23 4 27 13 38 42 49 142 169 

Moerbeke-Waas 31 27 58 8 32 34 43 117 175 

Kortenaken 27 16 43 12 23 26 30 91 134 

Antwerpen 17 3 20 12 32 40 37 121 141 

Paal 31 11 42 13 34 39 41 127 169 

Geraardsbergen 9 8 17 5 23 29 34 91 108 

Eksel 19 5 24 4 20 26 31 81 105 

Boom 9 17 26 9 27 32 36 104 130 

Langdorp 9 22 31 8 21 36 37 102 133 

Ravels 42 9 51 8 25 33 30 96 147 

Hechtel 11 3 14 6 25 29 29 89 103 

TOTALEN 289 142 431 127 388 515 503 1483 1914 

Gemiddelde 22 11 33 10 30 40 39 114 147 

 
Indoor Cycling (Cyclobal en Kunstwielrijden) 
Er waren grote verschuivingen in de kleine Vlaamse cyclobalwereld, waarbij de provincie Limburg meer en meer op de voorgrond trad. 
Dat danken ze in de eerste plaats aan de ploeg Brecht Damen-Niels Dirikx van Het Zwarte Goud Beringen. Met winst in de Beker van 
Vlaanderen werd na 26 jaar de hegemonie van Sport na Arbeid Gent doorbroken en mocht dit team ook voor de tweede maal op rij ons 
land vertegenwoordigen op het Wereldkampioenschap in Aschaffenburg (Duitsland), waar met een 6e plaats het behoud in de A-reeks 
werd verzekerd. De nationale trui ging nochtans in eigen zaal aan hun neus voorbij! De 12-voudige Belgische kampioen Rik Deuvaert 
kon door een zware sleutelbeenbreuk zijn titel niet verdedigen, maar ploegmaat Christoph Baudu zorgde met youngster Arno 
Vandoorne voor de verrassing. Alle andere titels in de lagere reeksen gingen wel naar de Limburgse clubs. 
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Met 6 deelnames aan de UCI World Cups slaagden de twee Vlaamse ploegen Damen-Dirikx en Baudu-Martens er niet in om een 
plaats voor de finale af te dwingen, al springt de 3e plaats van Baudu-Martens in de manche te Muar-Maleisië toch wel in het oog. 
 
In het kunstwielrijden blijven de twee Oost-Vlaamse clubs de enige vertegenwoordigers in ons land. Met een nationale titel voor 
Lorenzo Vandorpe bij de jeugd was dit ook de enige trui die uitgedeeld werd. 
De twee UCI-tornooien die door het kunstwielrijden werden georganiseerd, bleken door hun kwaliteit (deelname van ondermeer de 
Duitse wereldkampioene Corina Hein) een schot in de roos maar kenden te weinig deelnemers. 
Onze 2 vertegenwoordigsters op het WK bij de dames Elite - Kimberley Deschroodere en Tatika Bovendaerde - leverden onderling een 
spannende sportieve strijd, waardoor ze in de uitslag op een mooie plaats eindigden. Met zijn eerste WK-deelname mocht ook Lorenzo 
Vandorpe op een plaats in de middenmoot terugblikken. 
Met de internationale UCI-commissarissen Robert Covent (cyclobal) en Christiane Steenaert (kunstwielrijden) was onze federatie 
behoorlijk vertegenwoordigd. 
 
Met de organisatie van een meer dan geslaagd Europees Jeugdkampioenschap Indoor Cycling te Gentbrugge mocht de 90 jaar jonge 
feestvierende club KWC Sport na Arbeid Gent tevreden terugblikken, al bleken de sportieve prestaties van de Vlaamse deelnemers op 
dit internationale niveau onvoldoende om met de top te kunnen meedingen. 
 
André Coppers 
Voorzitter Commissie MTB 



 

 

  
  Wielerbond Vlaanderen vzw - Algemene Vergadering – 16 maart 2013  
 

14 14 

 

COMMISSIE BMX - JAARVERSLAG 2012 
 
 
Het kan misschien eentonig worden, maar het blijft steeds bergop gaan met onze BMX-sport in Vlaanderen. 
We hadden in 2012 de EK-ronde in Kortrijk ter gelegenheid van Velofollies, waar we dankbaar gebruik maakten van het beurspubliek 
om onze sport nog bekender te maken bij de fietsliefhebbers. 
 
In 2013 krijgen we de finalewedstrijd van het Europees kampioenschap op 12, 13 en 14 juli, waarop ik bij deze iedereen van harte 
uitnodig. 
 
Over de kwaliteit van onze organisaties zijn we, net als in het verleden, terecht fier. We houden er dan ook aan onze organisatoren en 
hun medewerkers te feliciteren. 
 
Ook de sportieve resultaten blijven steeds beter worden. Verschillende rijders zetten hun weg naar de wereldtop verder. We behaalden 
bij de jeugd nog meer medailles en finaleplaatsen dan in 2011. Dit is absoluut geen verrassing maar blijft wel het resultaat van keihard 
werken. We hopen dan ook dat we deze lijn kunnen doortrekken tijdens de Europese Kampioenschappen in Dessel. 
 
Jammer genoeg konden we geen Vlaamse rijders of rijdsters afvaardigen naar de OS in Londen. Met de kwaliteit van onze huidige 
rijders moet dit in Rio zeker mogelijk zijn. 
 
We zijn ook blij dat de nieuwe parcoursen in Vlijtingen en Tongerlo door de plaatselijke clubs druk gebruikt worden. Na nog geen jaar 
actief te zijn, hebben beide clubs de kaap van 70 aangesloten rijders overschreden. De aankomende terreinen in Halle en Sint-Niklaas 
gaan hier naar volgend jaar toe zeker niet voor onder doen. Nieuwe omlopen in heel Vlaanderen zijn nog steeds welkom. 
 
Om deze evolutie goed te kunnen volgen, zijn cursussen voor initiator en trainer B een jaarlijkse noodzaak. Ook voor de begeleiding 
van onze betere rijders is dit, net als voor de Vlaamse en provinciale selecties, noodzakelijk. 
 
Door de enorme vooruitgang van het niveau van onze rijders moeten we echter ook opletten voor een ander verschijnsel: de nieuwe en 
de minder talentrijke rijders krijgen het steeds moeilijker. Hiervoor zijn we samen met de clubs een oplossing aan het zoeken. 
 
Minder goed nieuws is dat we dit jaar afscheid hebben moeten nemen van een actieve commissaris, Alois Claessens, overleden na 
een slepende ziekte. De andere commissarissen hebben het afgelopen jaar enorm goed werk geleverd in binnen- en buitenland. 
Bedankt ook aan de nieuwkomers. Gezien de snelle vooruitgang en de toenemende wedstrijddruk zullen we jullie nodig hebben. We 
zullen dan ook cursussen voor nieuwe commissarissen en bijscholingen voor de huidige commissarissen blijven organiseren. 
 
Ik wil hierbij iedereen, voorzitter, directeur, andere commissieleden alsook het personeel van Wielerbond Vlaanderen  danken voor hun 
medewerking. 
 
Nogmaals bedankt aan iedereen die bijgedragen heeft aan de resultaten van het voorbije jaar. Ik wens iedereen een gezond, vredig en 
succesvol 2013. 
 
Erwin Vervloet  
Voorzitter Commissie BMX 
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JEUGDCOMMISSIE - JAARVERSLAG 2012 
 
 
De Vlaamse Jeugdcommissie (VJC) kwam eind mei voor het eerst samen volgens de nieuwe statuten. Het was opportuun om in 
functie van een goede werking naast de stemgerechtigde voorzitters van de verschillende Vlaamse provincies ook de 5 provinciale 
coördinatoren van de Vlaamse Wielerschool op te nemen als adviserende leden. 
 
Eén van de kerntaken van de VJC is promotie en rekrutering. In dit kader was er behoefte aan een eenduidige reglementering inzake 
de diverse organisaties: wedstrijden gekoppeld aan profcriteriums, organisaties voor niet-aangeslotenen,… Dergelijke wedstrijden zijn 
een publicitaire meerwaarde voor jeugdrekrutering en verdienen zeker een plaats. Zeker organisaties voor niet-aangeslotenen, met 
een lage instapdrempel, bieden kinderen een prikkel om te kiezen voor de wielersport. 
Een duidelijke aanvraagprocedure over de wielersportdisciplines heen was dan ook een absolute noodzaak. Iedere organisatie kan nu 
volgens bepaalde voorschriften een evenement onder de noemer ‘Promotionele activiteit’ aanvragen. Na goedkeuring door de VJC 
wordt de organisatie opgenomen in de kalender, die voor iedereen eenvoudig raadpleegbaar is. 
 
Zoals elk jaar werden ook in 2012 de jeugdreglementen geëvalueerd. Permanent toetsen van regelgevingen aan de realiteit is 
uitermate belangrijk. 
 
Om een zo breed mogelijke basis te kunnen bereiken, wordt prioriteit gegeven aan een lage instapdrempel, zowel psychologisch, 
sportief als financieel. Verder vragen sportpedagogische aspecten de meeste aandacht, vooral om een voortijdige drop-out te 
vermijden. De ervaring leert dat een kwalitatief hoogstaande begeleiding aan de basis de beste garantie is op een continue groei van 
de werking. 
 
Toevallig kwam in 2012 de mogelijkheid om bij Bloso, naast een subsidieaanvraag voor de verplichte Basisopdrachten, ook een 
subsidieaanvraag 2013-2016 in te dienen in het kader van de Facultatieve Opdracht Prioriteitenbeleid ‘Gezond sporten in Jeugdclubs’. 
Begin 2013 ging ons 4-jarige project van start met een symposium ‘Help, mijn kind koerst’, gericht naar jeugdclubs, trainers en erkende 
opleiders. Dit was het begin van een campagne met allerlei acties rond GEZOND GROEIEN IN DE KOERS 
(www.gezondgroeienindekoers.be). Hiermee willen we iedereen bewustmaken van het feit dat oa. reglementen er zijn om te 
beschermen en dat verkeersveiligheid een jaarlijks aandachtspunt is. 
 
De jeugdwerking is slechts mogelijk dankzij het enthousiasme van de beheerders, gediplomeerde trainers, begeleiders, mecaniciens 
en... ouders. Het is onze uitdaging om de ouders zoveel mogelijk te betrekken in het gebeuren rond hun kinderen. 
 
Ook in het nieuwe beleidsplan eist de Vlaamse Jeugdcommissie zijn plaats op als behoeder en verlener van een aan de jeugd 
aangepaste opleiding en begeleiding. 
 
Een goede werking waarbij we als één blok, één sport naar buiten komen, is de beste garantie voor een blijvende aanwezigheid van 
vele, gezonde en goede wielrenners in ons Vlaams wielerlandschap. 
 
Koen Beeckman 
Voorzitter Jeugdcommissie 

http://www.gezondgroeienindekoers.be/
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TOPSPORTCOMMISSIE - JAARVERSLAG 2012 
 
 
Londen 2012, het topsportevenement van het voorbije jaar, met het grootste aantal aanwezige wielrenners en wielrensters ooit, bracht 
niet wat men ervan gehoopt had. 
Behalve de uitzonderlijke prestatie van Jolien D’hoore (5e plaats Omnium vrouwen) waren het veeleer de Olympische Spelen van ‘net 
niet’. 
 
Een andere topsport, evenwel niet met Olympisch karakter, scoorde in het begin van het jaar zoals nooit tevoren. Onze veldrijders 
waren oppermachtig in het zand van Koksijde. Hierbij moeten we onthouden dat we niet mogen verzaken aan de opleiding van onze 
jeugdrenners. Het mag in de toekomst niet zo zijn dat we wereldkampioenen leveren omdat de concurrentie uit het buitenland niet 
meer in het veld aanwezig is. Onze jeugdrenners moeten ook in hun categorie mee kunnen strijden met de besten. 
 
Ook vanuit het Bloso kwam er goed nieuws. Na een evaluatie van de voorbije Olympiade (2009-2012) mag Wielerbond Vlaanderen het 
A-label behouden van topsportfederatie en dit zelfs in de prioritaire sporten. Dit betekent dat we onze topsportwerking verder kunnen 
uitbouwen mits de juiste keuze van projecten en topsportfilosofie. U kan deze filosofie trouwens volledig terugvinden in het beleidsplan 
2013-2016. 
 
Minder goed nieuws was dan weer de ziekte van Luc Wallays. Onze nieuwe topsportstructuur was amper op gang getrokken of er 
kwam al een stok in de wielen. En helaas heeft Luc zijn strijd nu definitief moeten staken. We danken hem voor zijn uitzonderlijke en 
gedreven inzet voor de wielersport en de topsport. Hij was een fijne collega en we zullen hem missen. 
 
Peter Verhoeven 
Sporttechnisch Coördinator 
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BEHEERSCOMITÉ RECREATIEVE SPORTBEOEFENING - JAARVERSLAG 2012 
 
 
DE ÉCHTE WIELERBOND VAN VLAANDEREN  

 
De recreatieve sportbeoefening had in 2012 enorm te lijden onder de slechte weersomstandigheden. Zowel het wielertoerisme op de 
weg als in het mountainbiken deden het lang niet zo goed als de voorbije jaren. De som van een slechte zomer en een natte winter is 
gelijk aan een pak minder deelnemers dan in 2011. Bijna 50.000 minder, dat is heel veel! Het jaartotaal van 287.957 deelnemers is op 
twee na het minst goede van de voorbije tien jaar. 
 
Vooral de belangstelling voor het mountainbiken is in 2012 door de weersomstandigheden serieus achteruit gegaan, met als gevolg dat 
het aantal dagvergunningen in Vlaanderen voor het eerst onder de 19% van het deelnemerstotaal is gedaald. Zeker in de provincies 
waar het mountainbiken sterk leeft, heeft zich dat fel laten voelen. 
 
Het aandeel dagvergunningen in het totaal aantal deelnemers per provincie blijft vooral groot in Vlaams-Brabant (36%) en West-
Vlaanderen (30%). Twee provincies met dus nog een enorm groeipotentieel wat het aantal aangesloten leden betreft.  
 
Meer dan de helft (51%) van alle deelnemers werd in Oost-Vlaanderen genoteerd. De enige provincie die, met uitzondering van 2010, 
altijd is blijven groeien. Het topjaar 2011 zal wel voor altijd uitzonderlijk blijven; een sprekend voorbeeld van het feit dat kwali tatief 
hoogstaande organisaties veel volk over de vloer krijgen. Een in verhouding redelijk inschrijvingsrecht wordt dan ook met plezier 
betaald. 
 
Terwijl de meeste nationale, Vlaamse en provinciale laureaatschappen het in 2012 minder goed deden dan in het verleden, groeit jaar 
na jaar de belangstelling voor de LM Classics en het daaraan verbonden laureaatschap. Sommige laureaatschappen worden zelfs in 
vraag gesteld. Hebben zij, gelet op het kleine aantal laureaten, nog reden van bestaan?  
De nationale organisaties, de Flanders Classics, de bpost bank Cycling Tours en de andere toporganisaties hielden in 2012 
gemakkelijk het hoofd boven water. Op veel promotionele steun vanuit de afdelingen hoefden ze nochtans niet te rekenen. De Belgian 
Cycling Happening in Herzele had deze duw in de rug nochtans goed kunnen gebruiken.  
 
In het beleidsplan 2009-2012 stond als doelstelling dat er op het einde van deze periode bij Wielerbond Vlaanderen 25.000 actieve 
recrealeden zouden zijn. Toen dit eind 2008 werd geschreven, telde Wielerbond Vlaanderen 19.301 vergunninghouders 
wielertoerisme. Er moesten dus gemiddeld 1.250 leden per jaar bijkomen! Dat was een gedurfde doelstelling! Vier jaar en een 
beleidsperiode later is 2012 afgesloten met 27.580 recreasporters, of, met andere woorden, opdracht ruimschoots volbracht. 
 
De actie van AS Adventure met de promotievergunning 2012-2013 en de forse verlaging van de kostprijs van de familievergunning 
zullen daar wel toe hebben bijgedragen. Ook het aantal clubs is in die periode spectaculair toegenomen, vooral in Oost- en West-
Vlaanderen. Samen zijn deze twee provincies daardoor nu goed voor 70% van het ledenbestand bij de Wielerbond Vlaanderen.  
 
De tweede helft van 2012 zullen we ons herinneren als de periode waarin de marktwaarde van de recreatiesport bij de wielerbond 
werd ‘ontdekt’ en aanvaard. Een marketingplan kreeg vorm en diverse promo- en groeikanalen werden bewandeld. Contacten met 
bedrijvenclubs moeten in de onmiddellijke toekomst tot resultaten leiden. Golazo, Sporta, Unizo,…, om er maar enkele te noemen, 
waarderen ten volle de samenwerking met de Wielerbond Vlaanderen. Vooral aan de naambekendheid van onze wielerbond werd en 
wordt hard gewerkt. De slogan ‘De ECHTE wielerbond van Vlaanderen’ moet verder worden uitgedragen. 
 
Antoine De Borchgrave  
Voorzitter Beheerscomité Recreatieve Sportbeoefening 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 
 
 
Bemerking vooraf: audit werd uitgevoerd door KPMG & Partners. 
  
Vergelijkende cijfers 2011/2012 ('000 EUR) 

 2011 % 2012 % 

Immateriële netto-activa 520  496  

Materiële netto-activa 168  122  

Totaal netto-vastleggingen 688 24,1 618 23,4 

Vorderingen < 1 jaar 714  668  

Overlopende rekeningen 353  259  

Geldmiddelen 1098  1094  

Vlottende activa 2165 75,9 2021 76,6 

Balanstotaal 2853 100 2639 100 

Eigen vermogen 611 21,4 620 23,5 

Voorzieningen 10 0,4 25 0,9 

Schulden < 1 jaar 2232 78,2 1994 75,6, 

 
Opmerking: de winst per 31/12/2012 ad 9 EUR werd bij het eigen vermogen gevoegd, maar de verdeling ervan maakt nog het 
voorwerp uit van de goedkeuring door deze Algemene Vergadering (zie verder). 
 
Toelichting voornaamste rubrieken 2012 
Immateriële netto-activa: 496 
Gebruiksrecht VWEM 444 
Software 52 
 
Materiële netto-activa: 122 
Installaties, machines en uitrusting 54 
 Sportmateriaal 26 
 Technologisch materiaal 16 
 Didactisch materiaal 12 
Meubilair, Rollend materiaal 36 
 Voertuigen 8 
 Meubilair 28 
Overige 32 
 Uitgevoerde werken bureel 32 
 
Vorderingen < 1 jaar: 668 
Saldo gespreid over ca. 70 normaal inbare vorderingen waaronder geen vervallen bedragen. Deze laatste werden uitgeboekt. 
 
Overlopende rekeningen: 259 

Betreffen uitgaven die gedaan werden in 2012 m.b.t. 2013 (voornamelijk verzekeringen en vooruitbetalingen). 
 
Geldmiddelen: 1094 
Kasgeld en tegoeden op zicht- en spaarrekeningen bij ING, BNPFortis en Belfius. 
 
Eigen vermogen: 620 
Beginkapitaal 30 
Bestemd Fonds Gebouwen   195 
Bestemd Fonds Dag Vl. Wielersport 50 
Bestemd Fonds Permanente Centra  155 
Bestemd Fonds Personeelssubsidies 15 
Sociaal passief  53 
Overgedragen winst 113 
Winst 2012 9 
 
Voorzieningen: 25 

Hulpkas der Renners 15 
Jeugdfonds 10 
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Schulden < 1 jaar: 1994 

Leveranciers:  551 
Saldo gespreid over ca. 50 rekeningen  
Bezoldigingen en sociale lasten 121 
Ontvangen vooruitbetalingen 1.319 (bedragen ontvangen in 2012 die betrekkingen hebben op 2013. (Vergunningen 
van renners en recreanten, organisatievergunningen) 
 
De balansstructuur per 31.12.2012 ligt in dezelfde lijn als deze van het vorige boekjaar. Het eigen vermogen nam toe met EUR 9 (= 
winst 2012) en bedroeg per 31/12/2012 EUR 620. Dit is een verhoging met 2% in vergelijking met vorig boekjaar. 
 
Liquiditeit 
Vlottende activa/schulden < 1 jaar: 1,01 
Een verhoudingsgetal > 1 wijst erop dat de vereniging over voldoende middelen beschikt om haar verplichtingen op korte termijn na te 
komen. 
 
Solvabiliteit: 
Eigen vermogen/totaal vermogen: 23,5% 
Deze ratio geeft een indicatie van de afhankelijkheid van het vreemd vermogen dat eind 2012 ca. 76% bedroeg. 
 
Wanneer deze laatste ratio berekend wordt in het kader van de continuïteit van de vereniging en de ontvangen vooruitbetalingen ad 
EUR 1.339 (zie hiervoor) uit de schulden korte termijn geëlimineerd worden, bedraagt de solvabiliteit 46,9%, hetgeen als positief kan 
worden beoordeeld. 
 
Exploitatie 
Na EUR 170 afschrijvingen werd een winst geboekt van EUR 9. Dit is in overeenstemming met de 8 EUR winst die gebudgetteerd 
werd. 
 
De winst plus de afschrijvingen 2012 bedroegen 179, wat ruimschoots volstond om 90 EUR investeringen te financieren. 
 
Voorstel winstverdeling 2012 
Toevoeging winst 2012 aan rubriek “Overgedragen winst”. 
 
Voorstel tot goedkeuring wijziging budget 2013 en budget 2014 
Aan de basis van de wijziging van het budget 2013 liggen voornamelijk volgende elementen: 
- de gestegen personeelskosten 
- de kosten verbonden aan de overeenkomst met Golazo waarbij aan de recreanten  
- het magazine Cycling.be wordt aangeboden  
- de nieuwe organisatiestructuur van de onderscheiden commissies 
Na 146 EUR afschrijvingen wordt voor 2013 een winst voorzien van 5 EUR. 
 
Voor wat de begroting 2014 betreft, werd deze afgestemd op de (gewijzigde) begroting 2013, waarbij rekening werd gehouden met een 
aantal indexaanpassingen. Na 141 EUR afschrijvingen wordt een winst voorzien van 9 EUR. 
 
Sociale Maribel 
De tegemoetkomingen van de RSZ die verkregen werd voor een personeelslid kwam bij het uit dienst gaan eind februari 2012 te 
vervallen. 
 
Slotbedenking 
Het is een gekend gegeven dat onze vereniging haar inkomsten verkrijgt uit vergunningen enerzijds en uit de subsidies van Bloso 
anderzijds. Wij kunnen enkel hopen dat deze op het niveau blijven van de laatste jaren om onze werking te verzekeren, wat evenwel 
impliceert dat er nauwlettend dient gewaakt te worden over de kosten teneinde een financiële buffer voor de toekomst op te bouwen en 
zo mogelijk uit te bouwen. 
 
Tenslotte dank aan de leden van het managementcomité en de leden van de financiële commissie en in het bijzonder aan Jordy 
Heymans, interne accountant, voor de positieve samenwerking. 
 
Hugo Dhont 
Voorzitter Financiële Commissie 
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Nr. 0475792918  VKT-vzw 2.1 

 

BALANS NA WINSTVERDELING 
 

 Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

ACTIVA     

VASTE ACTIVA  ...............................................................  20/28 618134 .................  687849 .................  

Oprichtingskosten  .............................................................   20  .............................   .............................  

Immateriële vaste activa  ...................................................  4.1.1 21 496261 .................  519674 .................  

Materiële vaste activa  ........................................................  4.1.2 22/27 121873 .................  168175 .................  

Terreinen en gebouwen  .................................................   22  ..............................   ..............................  

In volle eigendom van de vereniging  ........................   22/91  ..............................   ..............................  

Overige .....................................................................   22/92  ..............................   ..............................  

Installaties, machines en uitrusting  ................................   23 53964 ....................  60384 ....................  

In volle eigendom van de vereniging  ........................   231 53964 ....................  60384 ....................  

Overige .....................................................................   232  ..............................   ..............................  

Meubilair en rollend materieel  ........................................   24 35942 ....................  107791 ..................  

In volle eigendom van de vereniging  ........................   241 35942 ....................  107791 ..................  

Overig  ......................................................................   242  ..............................   ..............................  

Leasing en soortgelijke rechten  .....................................   25  ..............................   ..............................  

Overige materiële vaste activa  .......................................   26 31967 ....................   ..............................  

In volle eigendom van de vereniging  ........................   261 31967 ....................   ..............................  

Overige .....................................................................   262  ..............................   ..............................  

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen .........................   27  ..............................   ..............................  

Financiële vaste activa  ......................................................  

4.1.3/ 

4.2.1 28  .............................   .............................  

VLOTTENDE ACTIVA  .......................................................  29/58 2020382 2165283 

Vorderingen op meer dan één jaar ...................................   29  .............................   .............................  

Handelsvorderingen  .......................................................   290  ..............................   ..............................  

Overige vorderingen  ......................................................   291  ..............................   ..............................  

waarvan niet-rentedragende vorderingen of 

gekoppeld aan een abnormaal lage rente  ................  
 

2915  ..............................   ..............................  

Voorraden en bestellingen in uitvoering  .........................   3  .............................   .............................  

Voorraden  ......................................................................   30/36  ..............................   ..............................  

Bestellingen in uitvoering  ...............................................   37  ..............................   ..............................  

Vorderingen op ten hoogste één jaar  ..............................  
 40/41 

667997 .................  714079 .................  

Handelsvorderingen  .......................................................   40 666514 652904 

Overige vorderingen  ......................................................   41 1483 ......................  61175 ....................  

waarvan niet-rentedragende vorderingen of 

gekoppeld aan een abnormaal lage rente  ................  
 

415  ..............................   ..............................  

Geldbeleggingen  ...............................................................  4.2.1 50/53 251000 .................  825000 .................  

Liquide middelen  ...............................................................   54/58 842805 .................  273183 .................  

Overlopende rekeningen  ..................................................   490/1 258580 .................  353021 .................  

TOTAAL VAN DE ACTIVA  ........................................  20/58 2638516 2853132 
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Nr. 0475792918  VKT-vzw 2.2 

 

 Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

PASSIVA     

EIGEN VERMOGEN  .........................................................  10/15 619342 .................  610606 .................  

Fondsen van de vereniging  ..............................................   10 29715 ...................  29715 ...................  

Beginvermogen  ..............................................................   100 29715 ....................  29715 ....................  

Permanente financiering  ................................................   101  ..............................   ..............................  

Herwaarderingsmeerwaarden  ..........................................   12  .............................   .............................  

Bestemde fondsen  ............................................................  4.3 13 468041 .................  468041 .................  

Overgedragen winst (verlies) ................................... (+)/(-)  14 121586 .................  112850 .................  

Kapitaalsubsidies  ..............................................................   15  .............................   .............................  

VOORZIENINGEN  ............................................................ 4.3 16 25000 ...................  10000 ...................  

Voorzieningen voor risico's en kosten  ............................   160/5 25000 10000 

Voorzieningen voor schenkingen en legaten met 

terugnemingsrecht  ............................................................   168  .............................   .............................  

SCHULDEN  ....................................................................  17/49 1994174 ...............  2232526 ...............  

Schulden op meer dan één jaar ........................................   4.4 17  .............................   .............................  

Financiële schulden  .......................................................   170/4  ..............................   ..............................  

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke 

schulden  ...................................................................   172/3  ..............................   ..............................  

Overige leningen  ......................................................   174/0  ..............................   ..............................  

Handelsschulden  ...........................................................   175  ..............................   ..............................  

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen  ................   176  ..............................   ..............................  

Overige schulden  ...........................................................   179  ..............................   ..............................  

Rentedragend  ..........................................................   1790  ..............................   ..............................  

Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal 

lage rente  .................................................................  

  

1791 

 

 ..............................  

 

 ..............................  

Borgtochten ontvangen in contanten  ........................   1792  ..............................   ..............................  

Schulden op ten hoogste één jaar  ...................................  4.4 42/48 1994174 ...............  891556 .................  

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 

vervallen  ........................................................................  

  

42 

 

 ..............................  

 

 ..............................  

Financiële schulden  .......................................................   43  ..............................   ..............................  

Kredietinstellingen  ....................................................   430/8  ..............................   ..............................  

Overige leningen  ......................................................   439  ..............................   ..............................  

Handelsschulden  ...........................................................   44 551887 ..................  776712 ..................  

Leveranciers  .............................................................   440/4 551887 ..................  776712 ..................  

Te betalen wissels  ....................................................   441  ..............................   ..............................  

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen  ................   46 1319105 ................   ..............................  

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen 

en sociale lasten  ............................................................  

  

45 

 

120857 ..................  

 

114844 ..................  

Belastingen  ..............................................................   450/3 17764 ....................   ..............................  

Bezoldigingen en sociale lasten  ...............................   454/9 103093 ..................  114844 ..................  

Diverse schulden  ...........................................................   48 2325 ......................   ..............................  

Vervallen obligaties, coupons en borgtochten 

ontvangen in contanten  ............................................  

  

480/8 

 

2325 ......................  

 

 ..............................  

Andere rentedragende schulden  ..............................   4890  ..............................   ..............................  

Andere schulden, niet-rentedragend of gekoppeld 

aan een abnormaal lage rente  .................................  

 

 4891  ..............................   ..............................  

Overlopende rekeningen  ..................................................   492/3  .............................  1340970 ...............  

TOTAAL VAN DE PASSIVA   10/49 2638516 2853132 
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Nr. 0475792918  VKT-vzw 3 

 

RESULTATENREKENING 

 

 Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten     

Brutomarge  ........................................................... (+)/(-)  9900 +1800915 ..............  +1767793 ..............  

Bedrijfsopbrengsten*  ................................................   70/74 4786387 ................  5102223 ................  

Omzet*  ...............................................................   70 3990862 3995463 

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies*  ......   73 795525 ..................  1106761 ................  

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten 

en diverse goederen *  ..............................................   60/61 2985472 ................  3334430 ................  

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen  ....... (+)/(-) 4.5 62 -1453173 ...............  -1401505 ...............  

Afschrijvingen en waardeverminderingen op 

oprichtingskosten, op immateriële en materiële  

vaste activa  ....................................................................   630 -170193 .................  -161172 .................  

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen 

in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen 

(terugnemingen)  ................................................... (+)/(-)  631/4  ..............................   ..............................  

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen 

(bestedingen en terugnemingen)  .......................... (+)/(-)  635/8  ..............................   ..............................  

Andere bedrijfskosten  ....................................................   640/8    -198045 ...................     -193086 ...................  

Als herstructureringskosten geactiveerde  

bedrijfskosten  ............................................................. (-)  649  ..............................   ..............................  

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)  ................................. (+)/(-)  9901 -20496 ..................  12030 ...................  

Financiële opbrengsten  ....................................................  4.5 75 16589 ...................  17674 ...................  

Financiële kosten  ..............................................................  4.5 65 3034 .....................  3448 .....................  

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening  . (+)/(-)  9902 -6941…………. 26257…………. 

Uitzonderlijke opbrengsten  ..............................................   76 38452 ...................  1012 .....................  

Uitzonderlijke kosten  ........................................................   66 -22775 ..................  1824 .....................  

Winst (Verlies) van het boekjaar  ............................. (+)/(-)  9904 8736 .....................  25445 ...................  

 
 

                                                
* Facultatieve vermelding. 


