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VOORWOORD 
 
 
Namens de raad van bestuur heb ik de eer u hier allen van harte te verwelkomen op deze algemene vergadering van de vzw 
Wielerbond Vlaanderen. Deze algemene vergadering, het belangrijkste orgaan van onze vereniging en samengesteld uit de 
vertegenwoordigers van de provinciale afdelingen, heeft hier als belangrijkste taak haar goedkeuring te geven aan het gevoerde beleid 
van de raad van bestuur in het afgelopen jaar 2014; een beleid dat hier zal toegelicht worden inzake de vooropgestelde en 
gerealiseerde objectieven en over het behaalde financiële resultaat 2014. 
 
Vooraleer het verslag over de activiteiten 2014 aan te vatten, wil ik toch nog even het pijnlijke verlies van wereldkampioen en 
beloftevolle jonge renner Igor Decraene in herinnering brengen. 
 
Op sportief vlak was het afgelopen jaar 2014 een goed jaar. Op het WK veldrijden in Hoogerheide behaalden we twee gouden 
medailles met Wout Van Aert bij de U23 en met Thijs Aerts bij de junioren. Daarnaast behaalden we nog verschillende podiumplaatsen 
in de diverse categorieën. Op het EK in Lorsch behaalden we drie gouden medailles met Eli Yserbyt, Wout Van Aert en Sanne Cant. 
Op het WK op de weg in Ponferrada behaalden we weliswaar geen podiumplaatsen, maar onze renners reden er toch voortreffelijke 
wedstrijden. Op het EK in Nyon behaalde Jordi Warlop een zilveren plak in de wegrit. In het baanwielrennen hebben onze meisjes zeer 
goed gepresteerd in het afgelopen jaar. Op de WK’s in Cali en in Seoel behaalden we twee gouden medailles met Kelly Druyts en 
Nicky Degrendele. Op de EK’s in Anadia en in Guadeloupe behaalde Nicky Degrendele twee gouden medailles en behaalden Otto 
Vergaerde, Jasper De Buyst, Kenny De Ketele, Kelly Druyts en Jolien D’Hoore diverse podiumplaatsen. In de disciplines Mountainbike 
& BMX behaalden onze vertegenwoordigers ook verschillende podiumplaatsen op WK’s en EK’s. In de Belgische kampioenschappen 
2014 stonden onze renners in vrijwel alle disciplines en alle categorieën op het hoogste schavotje.  
 
Het recreatieve fietsen is in het afgelopen jaar 2014 opnieuw fors gegroeid. Het aantal aangesloten recreanten steeg van 33.679 leden 
in 2013 naar 37.549 in 2014. Men kan stellen dat de centralisatie van de recrea-activiteiten succesvol is verlopen. De begroting werd 
op een bijzondere algemene vergadering aangepast en de provinciale afdelingen hebben zich aan deze centralisatie eveneens goed 
aangepast. Nieuwe uitdagingen staan ons in de toekomst echter te wachten. Het tijdig inspelen op diverse nieuwe ontwikkelingen 
binnen het vrijetijdswielrennen, het gebruik van de E-bike, het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer en de bedrijvenclubs zijn 
de opdrachten voor de toekomst. Ook moeten we aandacht hebben voor het aanbieden van nieuwe producten zoals de fiets-
pechverhelping, de fietsverzekering. Verder moet nagedacht worden om andere types van organisaties aan te bieden aan onze leden.    
 
In 2014 telt Wielerbond Vlaanderen 75.905 toetredende leden (71.314 in 2013). Dit aantal kunnen we uitsplitsen in 6.348 renners 
(6.621 in 2013), 37.549 recreanten en 32.008 gewone leden.  
 
Het jaar 2014 was ook het jaar van de aanwerving van CEO Marc Van der Schueren. Zijn opdracht is de organisatie van de 
administratie van WBV en de verdere informatisering van WBV realiseren. Het personeelsbestand werd ook uitgebreid met de 
aanwerving van Massimo Van Lancker en een vacature voor de aanwerving van een directeur sportkaderopleiding werd uitgeschreven.  
 
Op financieel vlak was het boekjaar 2014 geen succes, maar uit de cijfers blijkt dat behalve enkele te verwerken tegenvallers uit het 
verleden, de vooruitzichten voor de komende jaren gunstig zijn. 
 
Tot slot wil ik iedereen danken die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de goede werking van de federatie en voor de groei van 
de wielersport in het algemeen. Ook een woord van dank aan alle vrijwilligers uit de provinciale afdelingen en aan mijn collega’s uit de 
raad van bestuur voor het vertrouwen dat ik mocht ervaren gedurende het jaar 2014.  
 
 
Jules Vandergunst 
Voorzitter 
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KAMPIOENEN EN MEDAILLEWINNAARS 2014 
 
 
WEGWIELRENNEN 

 
EK Nyon – wegrit Heren Junioren Jordi Warlop 2e plaats 

 
 
VELDRIJDEN 

 
WK Hoogerheide Heren Elites Sven Nys 2e plaats 

  Kevin Pauwels 3e plaats 
 U23 Wout van Aert 1e plaats 
  Michael Vanthourenhout 2e plaats 
 Heren Junioren Thijs Aerts 1e plaats 
  Yannick Peeters 2e plaats 
  Jelle Peeters 3e plaats 
 
EK Lorsch Heren junioren Eli Iserbyt 1e plaats 

   Jappe Jaspers 2e plaats 
  Heren U23 Wout Van Aert 1e plaats 
   Dieter Sweeck 2e plaats 
  Dames Elite Sanne Cant 1e plaats 
 
 
MOUNTAINBIKE/TRIAL 

 
EK Sankt Wendel   XCO Heren U23 Bart De Vocht 3e plaats 

  Eliminator Heren Elite Fabrice Mels 3e plaats 
 
WK Hajfell  Eliminator Heren Elite Fabrice Mels 1e plaats 

  Trial Heren Elite Kenny Belaey 3e plaats 
 
 
BAANWIELRENNEN 

 
WK Cali  Scratch DE Kelly Druyts 1e plaats 

 
EK jun/U23 Anadia  Ploegkoers H U23 Otto Vergaerde - Jasper de Buyst 2e plaats 

  Puntenkoers H U23 Jasper de Buyst 3e plaats 
  Indiv Achterv. DU23 Lotte Kopecky 3e plaats 
  Teamsprint D J Nicky Degrendele - Catherine Wernimont 3e plaats 

  Sprint D J Nicky Degrendele 3e plaats 
  Keirin D J Nicky Degrendele 1e plaats 
 
WK Seoel  Sprint D J Nicky Degrendele 3e plaats 

  Keirin D J Nicky Degrendele 1e plaats 
 
EK Guadeloupe  Puntenkoers dames Elites Kelly Druyts 2e plaats 

  Scratch Heren Elites Otto Vergaerde 1e plaats 
  Ploegkoers Heren Elite Vergaerde – De Ketele 2e plaats 
  Omnium Dames Elite Jolien D’hoore 2e plaats 
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STATISTIEKEN VERGUNNINGHOUDERS-WEDSTRIJDEN 
 

VERGUNNINGHOUDERS-BEOEFENAARS - PER CATEGORIE 

 

2001 

  MIN ASP NIEUW JUN U23 ELITE Z/C AMAT/MAST DAM BMX MTB/TRIAL INDOOR HPV RECREA TOTAAL 

ANTW 43 141 134 129 136 157 139 32 66 81 13   2050 3121 

LIMB 33 50 60 53 61 51 52 4 2 34 35   961 1396 

OOST-VL 34 95 114 113 138 225 53 35   56 42   3598 4503 

VL-BRAB 30 85 94 105 140 124 46 17 34 51 0 10 927 1663 

WEST-VL 49 164 145 155 151 151 67 29   18 10   1845 2784 

TOTAAL 189 535 547 555 626 708 357 117 102 240 100 10 9381 13467 

               2002 

  MIN ASP NIEUW JUN U23 ELITE Z/C AMAT/MAST DAM BMX MTB/TRIAL INDOOR HPV RECREA TOTAAL 

ANTW 85 178 129 119 145 151 92 32 31 56 12   2128 3158 

LIMB 23 58 49 55 60 56 29 4   23 33 1 923 1314 

OOST-VL 31 112 140 105 127 260 57 40   50 39   3906 4867 

VL-BRAB 47 118 116 138 125 142 9 30 9 33   11 913 1691 

WEST-VL 43 182 136 177 162 155 24 30   18 10   2198 3135 

TOTAAL 229 648 570 594 619 764 211 136 40 180 94 12 10068 14165 

               2003 

  MIN ASP NIEUW JUN U23 ELITE Z/C AMAT/MAST DAM BMX MTB/TRIAL INDOOR HPV RECREA TOTAAL 

ANTW 105 182 137 118 113 148 196 36 72 62 8 8 2221 3406 

LIMB 37 54 61 47 71 58 86 2 4 19 27   912 1378 

OOST-VL 33 109 143 127 135 257 126 45   83 39   4311 5408 

VL-BRAB 39 126 126 137 135 159 99 29 15 28     943 1836 

WEST-VL 69 170 182 148 158 160 133 30   32 8   2397 3487 

TOTAAL 283 641 649 577 612 782 640 142 91 224 82 8 10784 15515 

               2004 

  MIN ASP NIEUW JUN U23 ELITE Z/C AMAT/MAST DAM BMX MTB/TRIAL INDOOR HPV RECREA TOTAAL 

ANTW 124 222 148 137 133 193 185 34 38 9 14 5 2546 3788 

LIMB 64 126 123 129 125 175 71 29 10 11     1135 1998 

OOST-VL 41 72 47 60 66 55 75 3   6 25   919 1369 

VL-BRAB 40 145 150 153 118 270 144 54   55 38   4863 6030 

WEST-VL 75 199 184 169 172 190 102 48   13 6   2836 3994 

TOTAAL 344 764 652 648 614 883 577 168 48 94 83 5 12299 17179 

               2005 

  MIN ASP NIEUW JUN U23 ELITE Z/C AMAT/MAST DAM BMX MTB/TRIAL INDOOR HPV RECREA TOTAAL 

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

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

OOST-VL 39 168 183 169 113 169 136 40 1 74 33   5272 6397 

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

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

TOTAAL 392 786 761 682 603 787 559 193 65 130 78 5 13290 18331 

               2006 

  MIN ASP NIEUW JUN U23 ELITE Z/C AMAT/MAST DAM BMX MTB/TRIAL INDOOR HPV RECREA TOTAAL 

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

LIMB 34 84 61 53 44 61 121 9 4 9 22   945 1447 

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

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

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

TOTAAL 482 931 862 747 672 940 757 236 103 152 92 3 14362 20339 
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2007 

  MIN ASP NIEUW JUN U23 ELITE Z/C AMAT/MAST DAM BMX MTB/TRIAL INDOOR HPV RECREA TOTAAL 

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

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

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

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

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

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

               2008 

  MIN ASP NIEUW JUN U23 ELITE Z/C AMAT/MAST DAM BMX MTB/TRIAL INDOOR HPV RECREA TOTAAL 

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

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

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

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

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

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

               2009 

  MIN ASP NIEUW JUN U23 ELITE Z/C AMAT/MAST DAM BMX MTB/TRIAL INDOOR HPV RECREA TOTAAL 

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

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

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

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

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

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

               2010 

  MIN ASP NIEUW JUN U23 ELITE Z/C AMAT/MAST DAM BMX MTB/TRIAL INDOOR VLG RECREA TOTAAL 

ANTW 284 331 193 195 135 106 265 72 125 44     3926 5676 

LIMB 85 79 58 70 93 56 151 5 31 61 28   1444 2161 

OOST-VL 154 249 221 271 209 190 242 67 25 48 23   9372 11071 

VL-BRAB 173 193 144 145 169 168 187 53 63 30     2064 3389 

WEST-VL 153 230 208 228 248 196 206 61 14 30 9   7052 8635 

VLG                       50   50 

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

               2011 

  MIN ASP NIEUW JUN U23 ELITE Z/C AMAT/MAST DAM BMX MTB/TRIAL INDOOR VLG RECREA TOTAAL 

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

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

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

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

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

VLG                       49   49 

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

               2012 

  MIN ASP NIEUW JUN U23 ELITE Z/C AMAT/MAST DAM BMX MTB/TRIAL INDOOR VLG RECREA TOTAAL 

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

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

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

VL-BRAB 246 213 171 130 157 169 123 63 64 24     2325 3685 

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

VLG                       54   54 

TOTAAL 1018 1168 837 783 771 694 718 234 372 168 53 54 27280 34150 
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2013 

  MIN ASP NIEUW JUN U23 ELITE Z/C AMAT/MAST DAM BMX MTB/TRIAL INDOOR VLG RECREA TOTAAL 

ANTW 296 310 215 154 130 112 194 40 129 45     5293 6918 

LIMB 160 121 74 58 83 34 85 13 72 30 20   2050 2800 

OOST-VL 188 247 219 259 152 190 222 98 30 59 26   13537 15227 

VL-BRAB 218 224 163 121 130 143 132 49 37 24 7   3226 4474 

WEST-VL 153 205 201 157 188 143 162 35 5 17     9573 10839 

VLG                       42   42 

TOTAAL 1015 1107 872 749 683 622 795 235 273 175 53 42 33679 40300 

               2014 

  MIN ASP NIEUW JUN U23 ELITE Z/C AMAT/MAST DAM BMX MTB/TRIAL INDOOR VLG RECREA TOTAAL 

ANTW 315 315 209 156 123 110 220 62 126 55     5836 7527 

LIMB 174 134 61 56 54 25 31 12 93 29 22   2513 3204 

OOST-VL 198 258 233 221 155 199 62 109 30 38 30   15269 16802 

VL-BRAB 195 233 124 114 98 152 133 46 39 24     3524 4682 

WEST-VL 162 188 191 177 188 166 85 27 2 19 7   10407 11619 

VLG                       63   63 

TOTAAL 1044 1128 818 724 618 652 531 256 290 165 59 63 37549 43897 
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ALGEMEEN OVERZICHT WEDSTRIJDEN 
 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Miniemen 9 44 54 52 48 48 63 68 67 56 64 69 73 71 

Aspiranten 88 107 110 104 105 113 120 123 130 126 118 113 114 102 

Nieuwelingen 364 362 368 342 347 366 402 396 379 368 356 330 308 305 

Junioren 376 364 363 347 354 329 332 382 381 392 342 340 315 302 

U23 & El/ zc 839 816 767 721 664 665 637 604 565 557 508 492 494 564 

Amat/Mast/Gentl 55 109 43 72 82 82 79 66 139 158 147 152 135 147 

Dames 79 79 71 75 69 80 89 106 89 92 47 107 82 93 

Piste 39 44 37 36 34 64 75 74 65 59 64 56 69 68 

Veld 214 226 241 235 256 264 302 297 245 285 262 303 304 310 

MTB/Trial 36 36 30 27 29 38 35 33 47 48 51 49 40 38 

BMX 8 12 13 12 5 11 14 13 19 21 25 25 21 21 

Indoor 41 39 42 41 40 42 46 41 37 36 30 36 24 28 

HPV 9 11 9 5 5 5 8 11             

VLG                     4 7 9 10 

Clubkampioensch.                     16 15 11 11 

Tijdr.                     8 9 8 9 

Promo                       7 40 36 

Totaal 2157 2249 2148 2069 2038 2107 2202 2214 2163 2198 2042 2110 2047 2115 
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BEHEERSCOMITÉ COMPETITIE - JAARVERSLAG 2014 
 
 
De innovatie van de structuur van Wielerbond Vlaanderen verliep niet zoals verhoopt. Na het invoeren van het beheerscomité voor 
competitiesport moest er heel wat reorganisatiearbeid gebeuren. Het onafhankelijk organiseren van de eigen werkzaamheden in de 
verschillende commissies verliep niet altijd vanzelfsprekend. Daarnaast ondervond het beheerscomité dat het centraal beheren van de 
overlappende domeinen geen gemakkelijke karwei was. Door de verschillende bestuurswisselingen bleven we wat ter plaatse staan en 
moest er telkens weer een herstart genomen worden.  
 
Toch blijkt uit verschillende studies dat de wielersport in 2014 bij het publiek nog steeds enorm populair is. Getuige hiervan zijn het 
aantal Belgische ploegen, het aantal live uitzenduren en de hoge kijkcijfers voor het wielrennen. Toch mogen we onze ogen niet 
sluiten. De wielersport heeft enorm te kampen met een sterke vergrijzing van publiek, clubs, organisatoren en vrijwilligers. Vandaar dat 
het hoog tijd is dat we samenwerken om te vernieuwen en te moderniseren. We moeten in de komende jaren met kracht verder 
bouwen aan hetgeen op gang gezet werd. 
 
In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en het Bloso blijft Wielerbond Vlaanderen werken aan de uitbouw van het 
Jeugdsportfonds. De middelen worden aangewend om Vlaamse wielerclubs met renners een rechtstreekse toelage te geven indien ze 
initiatieven ontplooien die hun jeugdwerking kwalitatief verbeteren. 
 
We werken ook verder aan de opleiding van de jeugdrenners. Door een doorgedreven samenwerking willen we de opleidingscentra 
verder begeleiden. Met de opstart van een reeks van nieuwe initiatieven willen we ouders en clubleiders mobiliseren om kinderen op 
een verantwoorde manier te begeleiden naar de topsport. Tevens willen we alzo antwoorden aanreiken op de talrijke vragen van een 
beginnende fietser.  
 
Ondanks al onze goede bedoelingen en ondanks de inzet van vele begeleiders om de druk bij onze jonge talenten weg te houden en 
hun opleiding niet te verknoeien, worden we af en toe terug naar de realiteit gebracht. Zo ook op zaterdag 30 augustus. Toen werden 
we samen met de Belgische wielerwereld opgeschrikt door het plotse overlijden van Igor De Craene. In 2013 veroverde hij in Firenze 
de wereldtitel tijdrijden bij de juniores. Hij was een stille jongen die in de ploeg van de Tieltse Renners traag mocht groeien tot één van 
de grootste Belgische talenten. We zullen hem altijd blijven herinneren als een beloftevolle kampioen. 
 
Meer en meer hechten wij als federatie belang aan de kwaliteit binnen onze clubs, van onze cluborganisaties en van de begeleiding 
binnen de clubs. Voor de verschillende aspecten proberen we als federatie ondersteuning te geven waar nodig. We willen onze clubs 
en de leden van de clubs een kwalitatief kader aanbieden, zodat ze binnen hun sport naar een hoger niveau kunnen toewerken. Niet 
enkele sportief maar ook op het vlak van ondersteuning, begeleiding, training en coaching van hun leden. Door de verschillende 
opleidingen aangeboden in het Dynamo Project willen we de bestuursleden en andere geïnteresseerden de nodige begeleiding 
schenken. Dit zal op termijn een verbetering voor de clubs betekenen en ook de kwaliteit van de federatie verhogen. 
 
Verder moeten we met hoogdringendheid werk maken van een goede communicatie met al onze participanten. We moeten de 
moderne communicatiekanalen optimaal aanwenden, zodat we de klaargestoomde info kunnen doorgeven aan renners, clubs, 
organisatoren, afgevaardigden. 
 
In de komende jaren willen we ook de professionaliteit van het jurykorps aanpakken. Op de eerste plaats willen we alle kanalen 
aanwenden om de mensen met passie voor de wielersport aan te spreken. We willen hen uitnodigen om deel uit te maken van het 
jurykorps. Door gerichte wervingsacties en een doorgedreven begeleidingssysteem willen we zowel de kwaliteit als de kwantiteit van 
de juryleden verhogen. 
 
We willen voor elke renner een competitie aanbieden op zijn niveau. De competities zijn in dit opzicht ook zo opgevat dat er een 
piramide-effect ontstaat waarvan de basis bestaat uit de kermiskoersen en het niveau van de wedstrijden steeds hoger wordt tot aan 
de Topcompetities. 
Bij het opmaken van de kalender proberen we rekening te houden met de schoolgebonden periodes en trachten we te streven naar 
een goede geografische spreiding.  
Door aanhoudende onderhandelingen met de nevenbonden willen we een samenwerking organiseren zodat alle amateurs en masters 
meer koersgelegenheid krijgen. 
Vanuit de federatie proberen we ook in de politieke hoek beweging te krijgen om de veiligheid in wielerwedstrijden te verhogen. We 
hebben nood aan een nieuw Koninklijk Besluit inzake het organiseren van wielerwedstrijden. De huidige situatie is grondig veranderd 
ten opzichte van vroeger. 
 
Het afgelopen jaar was, gezien de omstandigheden, absoluut geen gemakkelijk jaar voor het beheerscomité. De passie voor de 
wielersport en de bereidheid van alle leden moeten ons de kracht geven om met beide handen te grijpen naar de toekomst. We gaan 
in 2015 met gebundelde krachten in kleine stappen bouwen aan de vernieuwing. 
 
 
André Vanlint 
Voorzitter Beheerscomité Competitie
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WEGCOMMISSIE - JAARVERSLAG 2014 
 
 
Het jaar 2014 is vergelijkbaar met de vorige jaren. Het is weerom niet verbeterd wat het aantal organisaties en vergunninghouders 
betreft.  
Het nieuwe initiatief om de prijs van de clubaansluitingen en de organisatievergunningen te verlagen - in ruil voor de 2€ per renner die 
nu toekomen aan Wielerbond Vlaanderen - kende niet het gewenste resultaat. Het was misschien een proefjaar en we zullen 2015 
afwachten om mogelijk andere initiatieven te nemen. 
 
De oorzaak van de terugval van het aantal wedstrijden moeten we niet onmiddellijk gaan zoeken bij Wielerbond Vlaanderen, maar wel 
bij de bijkomende kosten bij de organisatie van een wielerwedstrijd, denken we maar aan de hulpdiensten en de seingevers. 
De sponsoring van deze wedstrijden moet gezocht worden bij de gemeentebesturen, maar daar is er geen geld meer. Daarnaast zijn 
er onze zelfstandigen. Hier komt iedereen aankloppen om steun voor zowel sportieve organisaties als culturele activiteiten. 
Steeds meer organisatoren staat het water tot aan de lippen wat het rondkrijgen van het budget betreft.  
 
Een wielerwedstrijd heeft plaats op een openbare weg, en het wegennet slipt maar al te dikwijls dicht, tot grote ergernis van bepaalde 
autobestuurders die gehinderd worden door een wielerwedstrijd. 
  
Een andere boosdoener is de vergrijzing. In de provinciale afdelingen worden allerlei initiatieven genomen om jongeren naar de 
wielersport te lokken, zowel om zich in te zetten in het clubleven als om sportafgevaardigde te worden, want ook dat wordt in bepaalde 
provincies een groot probleem. De vergrijzing is zeker en vast het grootste aandachtspunt om de toekomst van de organisaties te 
behouden. Wie voelt er zich als jongere nog geroepen om aan te sluiten bij een wielerclub en zo zijn steentje bij te dragen tot een 
feilloze organisatie? 
 
Een dikke proficiat dus aan alle organisatoren die zich ondanks alle moeilijkheden willen blijven inspannen om hun wedstrijden in 
veilige banen te leiden. 
 
We kunnen tevreden terugblikken op de organisatie van het Vlaams Kampioenschap voor nieuwelingen en dames jeugd in Marke. 
  
De Vlaamse organistoren van de Belgische kampioenschappen verdienen eveneens een pluim. We denken dan aan het 
kampioenschap voor U23 en elite z/c in Vossem, de dames en heren nieuwelingen in Hooglede-Gits, en ook het tijdrijden met de 
dames en heren eliterenners in Wielsbeke en de juniores in Merelbeke. 
 
Een andere bezorgdheid is de terugval van het rennersbestand U23. Dit zal later gevolgen hebben bij de eliterenners zonder contract. 
Inderdaad, bij de overstap van de categorie juniores naar U23 haken heel wat minder goede renners af. Redenen zijn te zoeken bij hun 
verdere studies, maar anderzijds ook in de hoge moeilijkheidsgraad in deze wedstrijden en het feit dat zij moeilijk de aankomst kunnen 
halen. De 1.12C-wedstrijden zullen hier mettertijd een oplossing kunnen zijn. 
 
Wielerbond Vlaanderen heeft wel een stap in de goede richting gezet door aan te sluiten bij het ICF, waarbij ook verschillende 
nevenbonden zijn aangesloten, en dit om een goede samenwerking en de uitwisseling van renners te versoepelen. De besprekingen 
zijn gedeeltelijk gelukt, maar enkele federaties willen hun eigenheid te zwaar doordrukken, zodat hier nog verder aan gewerkt moet 
worden. 
 
In naam van Wielerbond Vlaanderen wens ik langs deze weg al onze renners proficiat met hun prachtige prestaties op regionaal, 
nationaal en internationaal vlak.  
 
Tenslotte dank ik het korps van sportafgevaardigden voor de goede samenwerking en het geleverde werk. Verder wil ik alle clubleden 
en organisatoren feliciteren om telkens weer met gebundelde krachten en enorme inzet hun organisaties op punt te stellen. 
 
Laat ons allen samen verder bouwen aan onze geliefde sport, het wielrennen! 
 
 
Swa Eliaerts 
Voorzitter Wegcommissie 
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PISTECOMMISSIE - JAARVERSLAG 2014 
 
 
Op het moment dat we deze regels neerschrijven, is onze nationale pisteploeg volop in voorbereiding op het WK in Saint-Quentin-En-
Yvelines in de buurt van Parijs. Op het vorige WK, in Cali, bracht Kelly Druyts een regenboogtrui mee (scratch); hopelijk kunnen we dit 
resultaat evenaren of, wie weet, nog verbeteren. Ook tijdens de voorbije EK’s wisten we ons af en toe te tonen. Ook onze resu ltaten in 
de Wereldbeker, zowel bij de mannen als vrouwen, blijven getuigen van een hoog niveau. Bestendig verder blijven werken aan de 
opvolging en de toekomst is de boodschap. Het harde werk van een hele ploeg sporters en begeleiders en teamwork worden beloond. 
In onze discipline moeten we blijvend investeren willen de resultaten er komen. 
 
De diverse opleidingssessies/initiaties van WBV in het VWEM worden ook steeds talrijk bijgewoond; er is ruimte (lees uren) te kort om 
alle gegadigden een plekje te bezorgen. Dit is een jaarlijkse vaststelling. Wat kunnen we hieraan veranderen…? Onze coaches/trainers 
mogen terecht fier zijn op hun inspanningen en geleverde werk. Een bewijs ook dat Gent voor velen dan toch niet zo ver weg is …  
 
Zoals iedereen ondertussen wel weet is er ook een zeer belangrijke samenwerking tot stand gekomen met de regionale TV-zender 
AVS via het opstarten van een regelmatigheidscriterium voor alle jeugdreeksen, lopende over een aantal regionale meetings. Wekelijks 
bracht AVS hiervan samenvattingen op de beeldbuis en het internet. Als apotheose van het winterseizoen brachten zij de 
finalewedstrijden dan ook nog eens rechtstreeks op antenne. Wij willen hen bij deze nogmaals van harte danken voor hun 
investeringen, inzet en medewerking om het pistewereldje extra in de belangstelling te plaatsen. Voor het baanwielrennen is dit 
initiatief uiteraard een geweldige opsteker. Ga maar eens op zoek naar een uitslag en/of verslag van een wedstrijd, meestal niet 
makkelijk te vinden. Bijkomende publiciteit is altijd welkom! 
 
Stilstaan doen we zeker niet. De mastercategorie is ditmaal ook aan bod gekomen in de wedstrijdplanning en ook de G-sporters zijn 
opnieuw van de partij geweest. Ook in de toekomst zullen zij blijvend betrokken worden bij de regionale pistemeetings in het VWEM.  
 
Een belangrijk punt, naast de opleidingen, zijn ook de diverse trainingen én wedstrijden op de open wielerbanen in onze Vlaamse 
provincies. Niet alleen diverse clubs maken hier veelvuldig gebruik van, ook de Vlaamse wielerschool laat de beginnende renner 
kennis maken met de buitenpiste, voor velen het eerste contact met het rondjes draaien op een afgesloten circuit. Tijdens de 
zomermaanden worden in elke provincie veelvuldig wedstrijden georganiseerd voor de jeugd. De aspirantencategorie komt uiteraard 
het meest aan bod, maar ook de miniemen, nieuwelingen en juniores worden zeker niet vergeten. Naast de inbreng van de provinciale 
WPV-commissies zijn er toch ook diverse clubs die blijvend investeren in onze pistediscipline, wat niet eenvoudig is in deze tijden. 
Hopelijk krijgen zij toch loon naar werken en wordt dit vertaald in een hoger deelnemersaantal. Ook blijven we oproepen om te streven 
naar enige diversiteit in de dagprogramma’s, de categorieën,… 
 
Voor elke wielerdiscipline zijn er juryleden nodig, ook voor pistewedstrijden. Nationaal hebben we reeds de aanzet gegeven met een 
nationale cursus in het najaar van 2014, maar ook de regionale sportafgevaardigden worden niet aan hun lot overgelaten. In de nabije 
toekomst zullen ook zij aan bod komen met een opfrissingscursus per regio. Graag doen we een oproep aan de nieuwere lichting om 
toch ook eens de stap te zetten van de weg naar de piste.  
 
De pistecommissie staat zeker nog voor een aantal belangrijke uitdagingen. De achteruitgang van het aantal deelnemers aan de diverse 
wintermeetings moet een oorzaak hebben. Hoe kunnen we dit tegenhouden? Er moeten duidelijk innovaties komen, de programma’s 
zijn aan een restyling toe, nieuwe initiatieven moeten gezocht én gevonden worden. Er zijn voldoende mensen die hieraan willen 
meewerken. Stilzitten zal er dus niet bij horen. Ook moeten we blijvend verder werken aan een goede verstandhouding met FCWB en 
KBWB op alle vlakken. 
 
Ik hoop tevens op een blijvende positieve samenwerking met mijn collega’s van de andere sporttakcommissies evenals met alle leden 
van het beheerscomité sport o.l.v. een nieuwe voorzitter, die wij dan ook veel succes toewensen in deze functie.  
 
Eveneens mijn dank aan de leden van de pistecommissie én aan de mensen van WBV voor hun inzet en bijdrage aan 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 2014 
 
 
We kunnen terugblikken op een meer dan geslaagd veldritseizoen 2014. Daarom verkiezen we om op dit elan verder te crossen. 
 
Ook in 2014 konden we vaststellen dat onze Vlaamse renners het meer dan behoorlijk deden in alle wedstrijden. Denken we maar 
terug aan de wedstrijden op nationaal, Europees en wereldvlak. 
Nationaal behaalden onze Vlaamse renners alle titels. In het EK in Lorsch behaalden we 5 medailles, waaronder 3 titels met Eli Iserbit, 
Sanne Cant en Wout Van Aert. 
Op het WK in Hoogerheide behaalden we 7 medailles en 2 titels met Thijs Aerts en Wout Van Aert.  
Laat ons ook de talloze overwinningen in de WB, regelmatigheidscriteriums en wedstrijden op nationaal en internationaal niveau niet 
vergeten. 
 
Het Vlaams Kampioenschap in Hoegaarden voor aspiranten was een sportief succes, in die mate zelfs dat we het aantal renners in 
elke categorie moeten beperken tot 50 deelnemers. 
 
We beschikken over twee regionale regelmatigheidscriteriums: De Vlaamse Crosscup en De Moedige veldrijder. Deze twee groepen 
van wedstrijden zijn de basis van onze jeugdige veldrijders. In 2014 hebben we overleg gehad met de organisatoren van deze twee 
criteriums. Zo werd er afgesproken dat De Vlaamse Crosscup de Oost- en West-Vlaamse wedstrijden voor zijn rekening neemt. De 
Moedige veldrijder zal zich toespitsen op de wedstrijden in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.  
Ook onze amateurs en masters kunnen terecht in deze wedstrijden. Deze twee criteriums samen met de organisatoren van niet 
verbonden organisaties zijn zeer belangrijk in het veldrijden. Alle Vlaamse veldrijders hebben hun eerste stappen gezet in een van 
deze criteriums of losse wedstrijden op regionaal gebied. 
 
Het aantal wedstrijden en deelnemers stijgt elk jaar opnieuw, in het bijzonder in de categorieën amateurs, masters, miniemen en 
aspiranten. Een samenwerking en een goede verstandhouding met alle organisatoren is dan ook zeer belangrijk. 
 
Naar de toekomst toe willen wij ook samenzitten met renners van de categorieën amateurs en masters en de nevenbonden. Hier ligt 
voor Wielerbond Vlaanderen nog een gans potentieel aan wedstrijden en renners. Ik ijver dan ook voor een gelijkstelling van de 
reglementen met FCWB en KBWB. Een goede samenwerking tussen de drie federaties is noodzakelijk.  
 
Wat wij in 2014 mochten vaststellen, is dat er een aantal jeugdrenners wedstrijden gaan betwisten bij de niet-erkende wielerbonden. 
Wielerbond Vlaanderen zorgt echter voor een verantwoorde sportbeoefening, wat niet gezegd kan worden van deze nevenbonden die 
met jeugd werken. 
 
Vanuit de veldcommissie van Wielerbond Vlaanderen wil ik de renners, clubs, teams, organisatoren, sponsors, seingevers, vrijwilligers, 
gemeentelijke en provinciale besturen, lokale en federale politie, hulpdiensten, en al diegenen die een steentje bijdroegen, danken voor 
het waarborgen van de veiligheid en het organiseren van de wedstrijden. 
Mijn bijzondere dank gaat ook uit naar alle sportafgevaardigden van Wielerbond Vlaanderen die tijdens het ganse seizoen 2014 met 
veel inzet en verantwoordelijkheidszin de wedstrijden leidden. We mogen niet vergeten dat deze afgevaardigden elke wedstrijd van ‘s 
ochtends tot het einde van de wedstrijden hun taak moeten vervullen en dit niet altijd in de beste omstandigheden.  
 
Ik ben er dan ook van overtuigd dat we door een positieve samenwerking een nog betere werking tussen de afdelingen en al hun leden 
verkrijgen.  
 
 
Eddy Lissens 
Voorzitter Veldcommissie 
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SPORTBEOEFENIN G 

COMMISSIE MTB - JAARVERSLAG 2014 
 
MTB 

De formule van de Kids Challenge was opnieuw succesvol. Niet alleen de deelnemers waren tevreden, we zien ook dat de ouders dit 
weten te appreciëren. Dit is trouwens de kweekvijver waaruit later de talenten zullen komen. 
 
De huldigingavond waarop de renners en hun ouders worden uitgenodigd, kende ook dit jaar veel succes. Daarom moeten wij er 
blijven op toezien dat we de ouders mee betrekken in dit geheel. Dit draagt niet alleen dit bij tot een familiale sfeer, er komen ook 
suggesties naar boven die wij als leden van WBV minder vlug opmerken. Op deze manier verkrijg je een structurele samenwerking die 
bijdraagt tot het welzijn van deze sport.  
 
In 2014 hebben we slechts 4 manches gekend van de Flanders Cup. De doelstelling was in iedere Vlaamse provincie een wedstrijd te 
organiseren. 
 
In het najaar hebben wij met een aantal organisatoren, rijders en ouders samen gezeten om van gedachten te wisselen over onze 
sport. Het item dat naar boven is gekomen is het wedstrijdaanbod. Zowel bij de vergunninghouders als bij de overgang van Kids 
wedstrijden naar nieuwelingen dient er een groter wedstrijdaanbod te zijn. Wij hebben ervoor gezorgd dat er voor nieuwelingen, 
junioren en dames jeugd extra wedstrijden zijn gecreëerd, onder de noemer ‘Youth Series’. 
 
We hebben ook richting 2015 een eenvormigheid ingevoerd die de verschillende onderdelen omvat. Zo hebben wij de Kids Challenge 
omgevormd naar de Kids Series, de Flanders Cup naar de Flanders XCO Series en er is ook de Youth Series. Op deze manier hebben 
we een duidelijke structuur gevormd met als centrale noemer ‘Series’. 
 
Ook hebben we een discrepantie bij de dames weggewerkt in de Flanders XCO Series. Zij hebben nu hetzelfde prijzengeld als de 
beloften en elites; een duidelijk signaal dat ook heeft bijgedragen tot de verhoging van het prijzengeld bij het BK voor dames. We 
danken daarvoor ook de KBWB. 
 
In het najaar hebben wij ook gewerkt aan de toename van het aantal wedstrijden. Zo hebben we voor 2015 maar liefst 7 wedstrijden 
net geen verdubbeling - wat een record is voor dit regelmatigheidcriterium. 
 
Het aandachtspunt in het jaarverslag 2013 over de zoektocht naar commissarissen is met succes volbracht. In het voorjaar van 2015 
zullen een 6-tal nieuwe mensen deze cursus volgen.  
 
Met enige fierheid mogen wij ook een wereldkampioen voorstellen: Fabrice Mels. Hij werd de eerste wereldkampioen in de nieuwe 
discipline Eliminator. Ook werd hij Belgisch kampioen en winnaar van een bronzen medaille op het EK. Hij werd zelfs samen met 
Kenny Belaey ontvangen door het Koningshuis. 
 
Op het EK reed Bart De Vocht naar een bronzen plak. Didier Bats werd 4e, Kevin Panhuyze 11e, Wout Alleman 5e en Sven Nijs 5e. De 
revelatie van het seizoen was Githa Michiels, die met een vijfde plaats op het EK een grote stap voorwaarts zette op wereldvlak,. De 
bekroning was een bronzen medaille op het BK veldrijden in Erpe-Mere; een reden temeer om onze mountainbikers ook in 2015 te 
blijven ondersteunen.  
 
Waar we ook fier op mogen zijn is dat we gezorgd hebben dat er in 2015 een samenwerking is ontstaan tussen 2 clubs voor het samen 
organiseren van een wedstrijd.  
 
De doelstellingen voor 2015 zijn eind 2014 opgesteld en kennen in 2015 hun geboorte. Verder gaat de focus liggen op de 
moeilijkheden die wij ondervinden om wedstrijden te organiseren. Meer en meer krijgen we negatief advies van Bos en Groen. We 
gaan in 2015 op zoek naar oplossingen en consultaties. 
 
2015 zal ook in het teken staan van de voorbereidingen om in 2016 opnieuw één of meerdere UCI-wedstrijden op Vlaams grondgebied 
te organiseren.  
 
INDOOR 

Nadat in 2013 bij de cycloballers de provincie Limburg de grote slokop was, hebben in het voorbije jaar 2014 de Oost-Vlaamse spelers 
terug orde op zaken gesteld. KWC Sport na Arbeid Gent slaagde erin om de drie vacante nationale titels cyclobal binnen te halen met 
als hoogtepunt de trui in de eerste afdeling voor Christoph Baudu en Peter Martens. Arno Vandoorne met Dimitri Covent in tweede 
afdeling en Gill Dequinnemaere met Artak Voskonyan bij de jeugd vervolledigden het Gentse plaatje ! 
Daarenboven was er de eindwinst in de Beker van Vlaanderen Elite voor Baudu-Martens. Ze mochten op een geslaagd jaar 
terugkijken. 
 
Brecht Damen en Niels Dirikx van Het Zwarte Goud Beringen en Baudu-Martens van SNA Gent waren internationaal onze sterkste 
vertegenwoordigers. 
Bij de diverse deelnames aan de UCI-Worldcups, waarbij verplaatsingen naar Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland op het menu 
stonden, wisten de twee Belgische teams in hun totaal 7 manches echter geen dichte ereplaatsen te veroveren zodat er onvoldoende 
punten behaald werden om zich voor de finaleronde te plaatsen. Met een 7e plaats in de UEC-Europacup te Dorlisheim - Frankrijk voor 
Baudu-Martens bleek nog maar eens hoe hoog het internationale niveau ligt.  
 
 
 
Dat mocht ook de Limburgse jeugdploeg Kenny Michalik-Bjorn Stockmans in het Hongaarse Tata ervaren. Op het Europees 
Jeugdkampioenschap Indoor bleven ze ondanks een schitterende start met winst tegen Zwitserland steken op een 6e plaats. 
Daartegenover staat dan voor de Vlaamse jeugdselectie een overduidelijke overwinning in de interregio met Nordrhein Westfalen. En 
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ook bij de interland NRW-Nederland-België in Recklinghausen behaalden zowel de cycloballers als de Kunstwielrijders mooie 
resultaten in deze hoogstaande ontmoeting. 
 
Op het Wereldkampioenschap in Brno werd na een draw tegen thuisland Tsjechië en tegen de Franse kampioenen het behoud in de 
hoogste internationale cyclobalafdeling verzekerd door de ploeg Baudu-Martens. 
 
Ook in de categorie U23 mochten Anthony Broeckhove met Arnak Mkhitaryan van het internationale niveau in hun Europacup te 
Reichenbach proeven en stelden met een 8e plaats op 10 deelnemende ploegen meteen vast dat de weg naar de top nog zeer lang is. 
 
Bij de Kunstwielrijders wordt in ons land het hoogste niveau nog steeds gedomineerd door Tatika Bovendaerde van WAS Wondelgem, 
die echter op het Wereldkampioenschap, net als Lorenzo Vandorpe (SNA Gent), een teleurstellende prestatie liet noteren. Met het WK 
dit jaar in Malakka - Malaysië in het vooruitzicht zal er door beiden een grote progressie moeten doorgevoerd worden. En in het 
Europees Kampioenschap bij de jeugd in Tata Hongarije mocht ook Robbe Stalpaert vaststellen dat er ook voor hem nog heel wat 
werk aan de winkel is. 
Met de organisatie van internationale UCI-tornooien Kunstwielrijden wordt voortdurend getracht om deze toch wel spectaculaire sport 
nieuw leven in te blazen.  
 
Wie verdere informatie wenst over Cyclobal en Kunstwielrijden kan nog steeds terecht bij de stilaan afscheidnemende voorzitter Indoor 
Raoul Cousin die door het bereiken van de leeftijdsgrens zijn activiteiten aan de jeugd aan het doorgeven is. Nu al bedanken we Raoul 
voor zijn lange carrière als internationaal commissaris en verantwoordelijke van de indoorcommissie. 
 
 
Bart Langmans 
Voorzitter Commissie MTB 
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COMMISSIE BMX - JAARVERSLAG 2014 
 
 
2014 was een jaar met tal van schitterende organisaties, waaronder ronde 1 en 2 voor het Europese kampioenschap te Zolder, de 3 
Nations Cup-wedstrijden, Flanders Cup-wedstrijden, het Kampioenschap van Vlaanderen en het Provinciaal kampioenschap, 
Topcompetitie-wedstrijden en het BK te Massenhoven. 
 
Onze commissarissen hebben net als de voorbijgaande jaren de wedstrijden over gans België in goede banen weten te leiden. Graag 
verwelkomen wij ook de nieuwe commissarissen die dit jaar in opleiding komen. Dit zal nodig zijn om enkele mensen te vervangen die 
er dit jaar een punt achter zetten na het WK te Zolder en naar 2016 toe om de verwachte toename van rijders en wedstrijden op te 
vangen. 
 
De sportieve resultaten van onze BMX’ers mogen hoog ingeschat worden, vooral bij de jongeren, met een wereldkampioene en enke le 
Europese kampioenen. Ook met enkele 2e, 3e en andere finaleplaatsen waren onze Belgische rijders op het podium vertegenwoordigd. 
   
De concurrentie is ook in andere provincies zeer groot geworden, waardoor ook onze eigen Belgische wedstrijden van wereldniveau 
zijn. Hopelijk blijven onze renners van pech gespaard en kunnen zij hun zenuwen in bedwang houden tijdens het komende WK in 
Zolder. 
 
Het nieuwe computerprogramma dat aangekocht werd voor onze wedstrijden kende zijn problemen bij de start van het seizoen, maar 
naarmate de wedstrijden vorderden waren deze snel van de baan. Ondertussen zijn er voor het nieuwe seizoen afspraken gemaakt 
met de makers van dit programma en hopen we hier dit jaar beter mee van start te gaan. 
 
Graag wil ik nogmaals de leden van mijn eigen commissie, de voorzitters van de afdelingen, de leden van het dagelijks bestuur, de 
Raad van bestuur en de andere commissies danken voor de steun en de medewerking tijdens het afgelopen jaar. Zonder jullie hadden 
we dit alles niet kunnen realiseren. 
 
Nogmaals bedankt aan iedereen die bijgedragen heeft aan de resultaten van het afgelopen jaar en tevens een gezond en sportief 
2015. 
 
 
Ronny Wynants 
Voorzitter Commissie BMX 
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JEUGDCOMMISSIE - JAARVERSLAG 2014 
 
 
De Vlaamse Jeugdcommissie (VJC) zette in 2014 een belangrijke stap. Voor het eerst tekende Wielerbond Vlaanderen in voor de 
facultatieve opdracht Jeugdsport van de Vlaamse Gemeenschap en Bloso, een project met financiële middelen gericht op clubs die 
initiatieven ontwikkelen om de kwaliteit in de jeugdwerking te verbeteren. 
 
Een belangrijk deelaspect is het verhogen van het aantal gekwalificeerde jeugdtrainers binnen clubs. In functie hiervan zijn we er dan 
ook binnen Wielerbond Vlaanderen o.l.v. de DSKO Wielrennen mee gestart meer VTS-cursussen (initiator, trainer B, trainer A) te 
organiseren. Om de kwaliteit van de huidige trainers te garanderen, heeft de nieuwe vereniging TOPWielrennen ook allerlei 
bijscholingen georganiseerd. 
  
65 clubs waaronder 21 opleidingscentra maakten gebruik van het Jeugdsportfonds WBV. Op het einde van het jaar werd een balans 
opgemaakt om clubs van elkaar te onderscheiden op basis van hun werking. Zo behaalden 33 clubs met renners een label. 7 clubs 
met renners behaalden een bronzen label, 9 een zilveren label en 17 een gouden label. Zij mogen daar terecht fier op zijn. 
 
We hopen daardoor anderen te motiveren om in 2015 in te stappen en ook een teken van erkenning te halen. De clubs die reeds 
toetraden hopen we te kunnen overtuigen een extra tandje bij te steken om een hoger label te behalen. Het reglement hieromtrent, 
maar ook alle andere jeugdreglementen, worden binnen de Jeugdcommissie steeds grondig geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. 
Permanent toetsen van regelgevingen aan de realiteit is uitermate belangrijk. 
 
Met trots kreeg Wielerbond Vlaanderen zelf ook een label: het SAVE-label. SAVE staat voor Samen Actief voor Veilig Verkeer. De 

erkenning kwam er na 3 intense jaren van samenwerking met de Vereniging Voor Verkeersveiligheid, waarbij verkeersveiligheid als 
maatschappelijk thema niet zomaar een woord was voor ons. Het was een echte focus en het is nog steeds een werkpunt waar met 
veel goesting en enthousiasme op ingezet wordt. 
Dit project kaderde eveneens binnen onze campagne GEZOND GROEIEN IN DE KOERS. 
 
Wat werd er in 2014 in deze campagne gerealiseerd? 
- We werkten een fiets- en verkeersvaardigheidspakket uit voor de miniemen, introduceerden een set van posters en ontwikkelden 

oefeningen op maat van de 8- tot 11-jarigen. 
- Er werden 1000 fietsbellen aangekocht die in 2015 verdeeld worden aan jonge rennertjes, omdat de bel gebruiken op training 

veilig, hoffelijk én wettelijk verplicht is. 
- Er werd voorzien in begeleidende communicatie naar ouders en begeleiders toe.  
- WBV werd een belangrijke partner in het project “Fiets Wijs!” rond milieuvriendelijk, veilig én hoffelijk fietsen. 

- We werkten een heel mooie brochure uit met stabilisatieoefeningen voor jeugdrenners omdat we vaststellen dat renners te weinig 
atleet zijn. 

- In 2 sessies werden zoveel mogelijk trainers wegwijs gemaakt in het bovenstaande materiaal en kregen ze het mee naar hun 
opleidingscentrum. 

- We stuurden via mail de ouders van onze jonge renners enkele keren een cartoon. Hiermee willen we hen op een ludieke manier 
en binnen een bepaald thema enkele tips aanreiken.  

U vindt alle cartoons met passende boodschap en alle andere initiatieven uit ons project terug op onze website of op 
www.gezondgroeienindekoers.be. 
 
De jeugdwerking is slechts mogelijk dank zij het enthousiasme van de beheerders, gediplomeerde trainers, begeleiders, mecaniciens 
en... ouders. Het is voor iedereen een uitdaging om de ouders zoveel mogelijk te betrekken in het gebeuren rond hun kinderen. 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 Vlaamse wielerlandschap. 
 
 
Koen Beeckman 
Voorzitter Jeugdcommissie 
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TOPSPORTCOMMISSIE - JAARVERSLAG 2014 
 

 
In 2014 startte in verschillende wielerdisciplines de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Rio. Bij de elitesporters zijn deze 
selectiewedstrijden en de voorbereiding erop absolute prioriteit. Voor de Olympische disciplines wegwielrennen, mountainbike, 
baanwielrennen en BMX zijn ambitieuze maar realistische doelstellingen vooropgesteld waarbij wij als federatie de renners zo goed 
mogelijk ondersteunen en omkaderen. Het is aan de renners om zich optimaal voor te bereiden en de juiste keuzes te maken zodat ze 
zich kwalificeren voor Rio en ginds de hoogst mogelijke plaats kunnen behalen. 
 
Meer dan te kijken naar prestaties hebben wij als federatie vooral opdrachten in het optimaal begeleiden van renners op lange termijn. 
Projecten zoals BeCad en het tijdritproject kregen een vervolg in 2014 en betekenen een meerwaarde in de begeleiding van talentvolle 
renners. Ook de topsportschool past in dit plaatje: renners worden op school en sportief vlak begeleid om op latere leeftijd prestaties te 
leveren. 
 
In deze optiek dienen we ook al verder te kijken dan enkel de huidige Olympiade en nieuwe acties te ondernemen die verder reiken. Zo 
werd in 2014 het sprintproject opgestart waarin wordt getracht atleten uit andere explosieve sporten om te tunen tot sprinter op de 
baan. De opstart kreeg veel media-aandacht, en van de 200 kandidaten blijven uiteindelijk nog 10 waardevolle renners over waarmee 
een meerjarentraject wordt gestart richting Tokyo 2020. 
 
Om deze opdrachten te vervullen hebben we als federatie verder nood aan input vanuit wetenschappelijke hoek. De rijke traditie 
binnen Vlaanderen is mooi, maar dient te worden aangevuld met kennis uit de wetenschap, die we als federatie nastreven via de 
trainers, trainingscoördinatoren, en samenwerking met externe partners. Vanuit de overheid was er in 2014 ondersteuning in di t 
domein via de Leerstoelen Topsport, domeinexperts, Coach the coach-project,… 
Intern is er met de aanstelling van de DSKO extra impuls in het vormen en bijscholen van trainers. Er  werden opnieuw 
trainerscursussen georganiseerd en clinics om de kennis en vaardigheden van de gediplomeerden op te krikken. Op termijn zal 
geprobeerd worden ook de andere mensen uit de omkadering van renners (verzorgers, mecaniciens,…) te vormen en informeren via 
TOPwielrennen (Trainers- en omkaderingspool). 
 
Net zoals het jaar voordien werd in 2014 verder ingezet op de integratie van de werking van de Topsport Vlaanderen-ploegen in het 
beleid van de federatie. De goede samenwerking met onze overheid en andere partners is en blijft een belangrijk streven voor de 
topsportcommissie en haar werking. Ons beleid moet mee worden afgestemd op de visie van de overheid om alzo met hun 
ondersteuning de nodige resultaten te bekomen. 
 
 
Frederik Broché 
Topsportcoördinator 
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BEHEERSCOMITÉ RECREATIEVE SPORTBEOEFENING - JAARVERSLAG 2014 
 
 

2014: HET JAAR VAN DE VERANDERING 

 
“Op 1 januari 2014 is de toekomst van de recreatiesport bij Wielerbond Vlaanderen op gang geschoten”. Met die zin werd het 
jaarverslag 2013 van het beheerscomité recreatiesport bij Wielerbond Vlaanderen afgesloten. De “werkgroep toekomst recrea” had 
heel veel tijd en energie gestoken in een plan voor een jonger en dynamischer recreatief wielerbondbeleid in de toekomst. 2014 werd 
een overgangsjaar, met als doel om op 1 januari 2015 echt van start te gaan met de centralisatie van de recreatiesport. 
Twaalf maanden later is de vaststelling dat de centralisatie door alle provincies wordt ondersteund en toegepast. In de ene provincie 
ging dat al wat sneller en vlotter dan in de andere, maar globaal gezien was 2014, het jaar van de verandering, een vrij positief verhaal. 
 
De centralisatie zorgde niet alleen bij de clubs en in de provincies voor veranderingen, ook op Vlaams niveau moest er administratief 
en financieel worden bijgestuurd; een uitdaging die tot een goed einde werd gebracht. 
Dankzij heel wat inspanningen werd het budget recreatiesport in juni uiteindelijk goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Door 
het optrekken van de vergunningsprijs voor niet-clubleden, door de kosten van de zomerkalender in te perken en door te snoeien in de 
kosten van de provinciale werking werd het budget recrea geoptimaliseerd. Dit heeft tot gevolg dat vanaf 2014 de recreatiesport goed 
op weg is om zijn aandeel in de overheadkosten van de Wielerbond Vlaanderen te kunnen dragen. 
 
2014 was een jaar van veranderingen en centralisatie, maar ook van de verdere groei van het aantal vergunninghouders  
ielertoerisme. De 37.559 recreatieve leden aan het eind van 2014 zijn er tienduizend meer dan bij het begin van deze Olympische 
beleidsperiode. De veertigduizendste wielertoerist komt in zicht bij Wielerbond Vlaanderen. 
In Vlaanderen zijn er 660 clubs met recreatieve leden op hun ledenlijst aangesloten bij de wielerbond, samen goed voor 22.059 
vergunningen. Met andere woorden, meer dan 41% van al onze recrealeden zijn niet aangesloten bij een club! Het wordt een enorme 
uitdaging voor de clubs om de individuele leden een thuis te geven. Laagdrempeligheid is hier het ordewoord. 
 
Met 301.355 deelnemers op de teller was 2014 op recreatief vlak een meer dan geslaagd jaar. In alle provincies werden er meer 
deelnemers aan de tochten geteld dan het jaar voordien. Dit niettegenstaande de sterke terugloop van de belangstelling voor de 
permanente tochten. In sommige provincies werden deze fietstochten zelfs zo goed als volledig verwijderd uit het aanbod. 
Het aantal deelnemers zonder vergunning aan de WBV-organisaties overtrof in 2014 ook ruim de verwachtingen. De verhoopte 50.000 
werden uiteindelijk 57.950 dagvergunningen.  
 
Centraal gestuurd vanuit Gent werd in 2014, meer dan ooit, veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de organisaties. De groeiende 
belangstelling voor het vrouwenwielrennen, ook op recreatief vlak, stimuleert de vraag naar kwaliteit. Eén derde van alle 
vergunninghouders zijn immers vrouwen. Bij de Wielerbond Vlaanderen wordt deze belangrijke evolutie op de voet gevolgd en wordt er 
passend op ingespeeld. 
 
Met de classics en andere toporganisaties als blikvangers telde de kalender 2014 in totaal 715 fiets- en veldtoertochten; een groot 
aanbod aan mooie, ontspannende of uitdagende fiets- en mountainbiketochten, een actieterrein voor iedereen. 
 
Met de medewerking van de clubs en de steun van de provinciale afdelingen kunnen in 2015 de veranderingen verder worden 
gerealiseerd. De toekomst van de recreatieve sportbeoefening bij de Wielerbond Vlaanderen ziet er goed uit. 
 
 
 
Antoine De Borchgrave  
Voorzitter Beheerscomité Recreatieve Sportbeoefening 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 
 
 
Verslag boekjaar 01/01/2014-31/12/2014 

 
Bemerking vooraf: audit werd uitgevoerd door KPMG & Partners 
  
Vergelijkende cijfers 2014/2013 ('000 EUR) 
 

 2014 % 2013 % 

Immateriële netto-activa 443  441  

Materiële netto-activa 162  138  

Totaal netto-vastleggingen 605 19,4 579 20,5 

Vorderingen> 1 jaar   7    

Vorderingen < 1 jaar 599  672  

Overlopende rekeningen 410  315  

Geldmiddelen 1501  1261  

Vlottende activa 2517 80,6 2248 79,5 

Balanstotaal 3121 100 2827 100 

Eigen vermogen 469 15,1 547 19,3 

Voorzieningen   25 0,8 25 0,9 

Schulden > 1 jaar 111 3,5   

Schulden < 1 jaar 2517 80,6 2255 79,8 

 
Toelichting voornaamste rubrieken boekjaar 2014 
 
Immateriële netto-activa: 443 
Gebruiksrecht VWCEM 394 
Software 39 
BMX-startheuvel Zolder 10 
  
Materiële netto-activa: 161 
Technologisch materiaal 11 
Sportmateriaal 16 
Didactisch materiaal 16 
Meubilair 13 
Rollend materiaal 105 
 
Vorderingen > 1 jaar: 7 
Tegoed op VZW WBV Afdeling Antwerpen uit hoofde van een renteloze lening op 3 jaar (2014 t/m 2016). Vervaldag 31.12.2016. 
 
Vorderingen < 1 jaar: 599 

Saldo betrekking op ca 100 inbare rekeningen. 
Voornaamste saldi 
Bloso 35 
KBWB 175 
 
Overlopende rekeningen: 410 
Betreffen uitgaven die gedaan werden in 2014 m.b.t. 2015 (vnl. verzekeringen)    
 

Geldmiddelen: 1.501 
Effectendossiers Belfius en ING 157 
Zicht - spaar- en termijn tegoeden 1293 
Liquiditeiten 51 
 
Eigen vermogen: 468 
Beginkapitaal 30 
Bestemd Fonds Dag Vl. Wielersport 50 
Bestemd Fonds Permanente Centra 155 
Bestemd Fonds Personeelssubsidies 15 
Bestemd Fonds Sociaal Passief 169 
Overgedragen winst     49 
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Voorzieningen: 25 
Hulpkas der Renners 15 
Jeugdfonds 10 
 
Schulden > 1 jaar:  110 
Vervaldagen m.b.t. lening ING  2016-2018 
 
Schulden < 1 jaar: 2.516 

Schulden > 1 jaar vervallend 2015 35 
Leveranciers:  902 
Bezoldigingen en sociale lasten 132 
Ontvangen vooruitbetalingen 1.447 
 
(1447 = bedragen ontvangen in 2014 die betrekkingen hebben op 2015, zijnde vergunningen van renners, recreanten, organisaties en 
clubaansluitingen) 
 
Liquiditeit  

Een verhoudingsgetal > 1 wijst erop dat de vereniging over voldoende middelen beschikt om haar verplichtingen op korte termijn na te 
komen. Per 31.12.2014 wordt dit net gehaald.  
Vlottende activa/Schulden < 1 jaar: 1,00 
 

Solvabiliteit: 
Eigen vermogen/Balanstotaal: 15,01% 
Deze ratio geeft een indicatie van de afhankelijkheid van het vreemd vermogen dat per 31.12.204 85% bedroeg. 
 
Naar analogie met vorige jaren wordt de solvabiliteitsratio gerelativeerd en bekeken op basis van de continuïteit van de vereniging. 
Hierbij worden de in 2014 ontvangen bedragen ad 1.447 EUR uit hoofde van vergunningen m.b.t. 2015  uit de schulden < 1 jaar gelicht 
en komt de solvabiliteit alsdan neer 28%  
 
Exploitatie 
 2013 2014 
Afschrijvingen  116 84 
Uitzonderlijke afschrijvingen 72 162 
Resultaat V 72 V 78 
Cash-flow 116 168 
 
De uitzonderlijke afschrijvingen ad 162 EUR betreffen de stopzetting van softwareontwikkelingen die in 2013 werden aangevat en op 
basis van de negatieve conclusies van een door een onafhankelijke partij uitgevoerde audit werden stopgezet. 
Onderhandelingen met de softwareleverancier zijn lopende tot afsluiting van een commerciële deal van globaal 112 EUR waarvan er 
reeds 22 EUR in 2014 werd geconcretiseerd.  
Het saldo ad 90 EUR van het vooropgezet bedrag zal op basis van de besprekingen in 2015 en 2016 gerecupereerd en geboekt 
worden. 
 
Verder te noteren dat cash-flow 2014 gerealiseerd werd na het in min nemen van 75 EUR (vordering Lotto dossier uit 2012) waarvan 
de uitbetaling door Lotto niet kon gevaloriseerd worden. 
 
In de balans wordt het positief operationeel exploitatieresultaat van 134 EUR ten opzichte van het negatief operationeel 
exploitatieresultaat van -32 EUR in boekjaar 2013, verminderd door niet structurele uitzonderlijke kosten ten belope van 237 EUR 
zodat het boekjaar 2014 wordt afgesloten met een verlies van -78 EUR 
 
Bestemde Fondsen 
 
1. Vraag wijziging Bestemd Fonds Gebouwen 
Aangezien er geen vooruitzichten zijn die erop wijzen dit bedrag voor de totaliteit te zullen moeten aanspreken, stelt de Raad van 
Bestuur voor dit bedrag na aftrok van het verlies van ad 78 EUR (dus voor een bedrag van ad 116 EUR) over te boeken en toe te 
voegen aan de rubriek ‘Bestemd Fonds Sociaal Passief’. 
 
2. Toekomstige winstverdeling 

De Raad van Bestuur stelt voor om 50% van de toekomstige winsten te bestemmen voor het ‘Bestemd Fonds Sociaal Passief’. 
 
Budget 2014 versus exploitatie 2014 
Voor 2014 budgetteerde men een winst van 24 EUR na 110 EUR afschrijvingen of een cash-flow van 134 EUR. Uit hetgeen voorafgaat 
blijkt dat de exploitatie, los van de onvoorziene elementen, het budget in positieve zin overtrof. 
 
Voorstel tot goedkeuring wijziging budget 2015 en budget  2016 
Budgetwijziging 2015 is gesteund op de statistische gegevens 2014 en inschatting van de verdere evolutie van aantal clubs, 
vergunningen en organisaties.(in overleg met commissievoorzitters ) 

 M.b.t. de recrea werd rekening gehouden met een prijsaanpassing voor niet-clubleden en werd het aantal dag- en gewone 
vergunningen opgenomen zoals voorzien in het beleidsplan. 
Verder werden de subsidies van Bloso voorzichtig ingeschat. 
Inzake kosten werden een aantal maatregelen voorzien die het resultaat ondersteunen (zoals niet geadresseerd versturen cycling.be 
(besparing 35 EUR) en structurele kostenverminderingen m.b.t. onderhoud, drukwerk, enz. welke werden aangevat in 2014. 
Dit resulteert in een gebudgetteerde winst voor boekjaar 2015 van 79 EUR na 101 EUR   afschrijvingen. 
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Het budget 2016 werd op dezelfde basis als 2015 opgesteld. Voorziene winst 71 EUR na 98 EUR afschrijvingen. Aangezien er nog 
geen zicht is op de kostprijs van de nieuwe back-office software in vervanging van de huidige programma’s werd de impact hiervan op 
de budgetten 2015 en 2016 nog niet opgenomen. Wellicht slechts ten vroegste operationeel in 2017. 
 
Slotbedenking 
De laatste 2 boekjaren werden gekenmerkt door een aantal uitzonderlijke negatieve elementen die hun oorsprong hadden in het 
verleden.  
Ondanks de positieve weerslag van de structurele verbeteringen die tijdens het afgelopen boekjaar werden gerealiseerd, konden deze 
de negatieve elementen niet voldoende neutraliseren. 
 
Teneinde de werking van de vereniging te bestendigen en verder te optimaliseren, zal de ingeslagen weg moeten gevolgd worden en 
blijvend gezocht dienen te worden naar maatregelen en financieringsbronnen die dit mogelijk kunnen maken. 
 
 
Hugo Dhont 
Voorzitter Financiële Commissie 
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201     1 EUR   

NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.  VKT-vzw 1.1 

 

JAARREKENING IN EURO 
 

NAAM: Wielerbond Vlaanderen  ................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
Rechtsvorm: VZW ........................................................................................................................................................................................ 
Adres: Zuiderlaan .............................................................................................................................................. Nr.: 8 .............. Bus:  .......... 
Postnummer: 9000 ............................ Gemeente: Gent ................................................................................................................................ 
Land: België .......................................................... 
Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van: Gent ..................................................................................................... 

Internetadres : http://www.wielerbondvlaanderen.be .................................................................................................................................. 
 

Ondernemingsnummer 0475792918 

 

DATUM          14 /06/2005 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van  

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. 

 
 

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van 14/03/2015 
 

 met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01/01/2014  tot         31/12/2014 
 

 Vorig boekjaar van 01/01/2013  tot  31/12/2013 

De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt. 

 

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de 

vereniging, van de BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger in België van de 

buitenlandse vereniging 

 

Dhr Vandergunst Jules – Noordmolenstraat 1 – 8800 Roeselare – Voorzitter Afdeling West-Vlaanderen – mandaat vanaf 
1/7/2001 loopt samen met mandaat voorzitter provinciale afdeling West- 

Dhr Brebels Jean – Kiezel Kleine Brogel 32 -3990 Peer – Secretaris - mandaat vanaf 9/9/2009 

Dhr Van Damme Tom – Stooktestraat 8 – 9690 Kluisbergen - Voorzitter Koninklijke Belgische Wielrijdersbond – mandaat 
vanaf 17/3/2012 loopt samen met mandaat als voorzitter KBWB 

Dhr Smets Jos – Vlierbeekstraat 27 – 3052 Blanden – Voorzitter Afdeling Vlaams Brabant – mandaat vanaf 1/7/2001 
loopt samen met mandaat voorzitter provinciale afdeling Vlaams-Brabant 

Dhr Alenis Roland – Moleneindeweg 57 – 3520 Zonhoven – Voorzitter Afdeling Limburg – mandaat vanaf 15/3/2014 loopt 
samen met mandaat voorzitter provinciale afdeling Limburg 

Dhr D’Hondt John – Boerestraat 28 - 9860 Balegem – Voorzitter Afdeling Oost-Vlaanderen – mandaat vanaf 1/7/2001 
loopt samen met mandaat voorzitter provinciale afdeling Oost-Vlaanderen 

Dhr Vandael Jan – Europalaan 71 – 2470 Retie – Voorzitter Afdeling Antwerpen – mandaat vanaf 13/7/2013 loopt samen 
met mandaat voorzitter provinciale afdeling Antwerpen 

Dhr Van Eetvelt Karel – Klein Mechelen 38a – 2880 Bornem - Voorzitter Vlaamse Wielerschool - mandaat vanaf 
16/3/2013 loopt samen met mandaat voorzitter Vlaamse Wielerschool 

 

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: 

 

Totaal aantal neergelegde bladen: 12 ........................ Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd 

omdat ze niet dienstig zijn:4.1.3; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.4; 4.6; 4.7, 7,7  ......................................................................................................... 

 

 Handtekening Handtekening 

 (naam en hoedanigheid) (naam en hoedanigheid) 

                                                
 Facultatieve vermelding. 
  of de raad van bestuur in geval van een stichting. 

  Schrappen wat niet van toepassing is. 
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LIJST VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 

 

Adviserende leden: 

Dhr Dhont Hugo – Kouter 256 – 9800 Deinze - Voorzitter financiële commissie 17/3/2012 

Dhr Van der Schueren Marc – Dendermondsesteenweg 144 – 9300 Aalst – CEO 19/5/2014 

 

Benoemingen Managementcomité 

Van der Schueren Marc – Dendermondsesteenweg 144 – 9300 Aalst 

Verhoeven Peter – Blauwvoetstraat 26 – 2260 Oevel 

De Valck Wendy – Oudstrijdersstraat 5 bus 3.2 – 1785 Merchtem 

 

KPMG & PARTNERS (b00353) 

BE 0462.846 188 

Bourgetlaan 40 

1130 Haren 

BELGIE 

 

 

Commissaris direct of indirect vertegenwoordigd door: 

Heyndrickx Wim 

Kalle 12/A 

9860 Oosterzele 

BELGIE 

 

Mandaat 1/1/2012-31/12/2014
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OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE 

 

 

Facultatieve vermeldingen: 

- indien de jaarrekening werd geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de 

commissaris is, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of 

bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: 

A. Het voeren van de boekhouding van de vereniging,  

B. Het opstellen van de jaarrekening, 

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of  

D. Het corrigeren van de jaarrekening. 

 

- indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, 

kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende 

boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals 

de aard van zijn opdracht. 

 

Naam, voornamen, beroep en woonplaats 
Lidmaatschaps-

nummer 

Aard van de 

opdracht 

(A, B, C en/of D) 
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Nr. 0475792918  VKT-vzw 2.1 

 

 Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

ACTIVA     

VASTE ACTIVA  ...............................................................  20/28 604280 .................  578637 .................  

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

Immateriële vaste activa  ...................................................  4.1.1 21 442647 .................  440716 

Materiële vaste activa  ........................................................  4.1.2 22/27 161633 .................  137921 

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

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

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

Installaties, machines en uitrusting  ................................   23 42820 ....................  41937 ....................  

In volle eigendom van de vereniging  ........................   231 42820 ....................  41937 ....................  

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

Meubilair en rollend materieel  ........................................   24 118813 ..................  16273 ....................  

In volle eigendom van de vereniging  ........................   241 118813 ..................  16273 ....................  

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

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

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

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

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

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen .........................   27  ..............................  79711 ....................  

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

4.1.3/ 

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

VLOTTENDE ACTIVA  .......................................................  29/58 2516579 2248823 

Vorderingen op meer dan één jaar ...................................   29 7000 .....................   .............................  

Handelsvorderingen  .......................................................   290 7000 ......................   ..............................  

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 

599319 .................  672064 .................  

Handelsvorderingen  .......................................................   40 592319 672064 

Overige vorderingen  ......................................................   41 7000 ......................   ...................................  

waarvan niet-rentedragende vorderingen of 

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

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

Geldbeleggingen  ...............................................................  4.2.1 50/53 156531 .................  410272 .................  

Liquide middelen  ...............................................................   54/58 1344166 ...............  851008 

Overlopende rekeningen  ..................................................   490/1 409563 .................  315479 .................  

TOTAAL VAN DE ACTIVA  ........................................  20/58 3120859 2827460 
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 Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

PASSIVA     

EIGEN VERMOGEN  .........................................................  10/15 468495 .................  546640 .................  

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

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

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

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

Bestemde fondsen  ............................................................  4.3 13 389896 .................  468041 .................  

Overgedragen winst (verlies) ................................... (+)/(-)  14 48884 ...................  48884 ...................  

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

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

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

Voorzieningen voor schenkingen en legaten met 

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

SCHULDEN  ....................................................................  17/49 2627364 ...............  2255820 ...............  

Schulden op meer dan één jaar ........................................   4.4 17 110833 .................   .............................  

Financiële schulden  .......................................................   170/4 110833 ..................   ..............................  

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke 

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

Overige leningen  ......................................................   174/0 110833 ..................   ..............................  

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           2516531 ...............  2252695 ...............  

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 

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

  

42 

 

35000 ....................  

 

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

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

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

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

Handelsschulden  ...........................................................   44 900406 ..................  811171 

Leveranciers  .............................................................   440/4 900406 ..................  811171 ..................  

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

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen  ................   46 1446794 ................  1309030 ................  

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen 

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

  

45 

 

133561 ..................  

 

131994 ..................  

Belastingen  ..............................................................   450/3 1355 ......................  1382 ......................  

Bezoldigingen en sociale lasten  ...............................   454/9 132206 ..................  130612 ..................  

Diverse schulden  ...........................................................   48 770 ........................  500 ........................  

Vervallen obligaties, coupons en borgtochten 

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

  

480/8 

 

770 ........................  

 

500 ........................  

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

Andere schulden, niet-rentedragend of gekoppeld 

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

 

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

Overlopende rekeningen  ..................................................   492/3  .............................  3125 .....................  

TOTAAL VAN DE PASSIVA   10/49 3120859 2827460 
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Nr. 0475792918  VKT-vzw 3 

 

RESULTATENREKENING 

 

 Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten     

Brutomarge  ........................................................... (+)/(-)  9900 +1933567 +1748878 

Bedrijfsopbrengsten*  ................................................   70/74 5313586 5140681 ................  

Omzet*   ..............................................................   70 3802766 3627725 

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies*  ......   73 1510821 ................  1512956 ................  

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten 

en diverse goederen *  ..............................................   60/61 3380019 ................  3391803 ................  

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen  ....... (+)/(-) 4.5 62 -1443039 ...............  -1363389 ...............  

Afschrijvingen en waardeverminderingen op 

oprichtingskosten, op immateriële en materiële  

vaste activa  ....................................................................   630 -83832 ...................  -116442 .................  

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen 

in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen 

(terugnemingen)  ................................................... (+)/(-)  631/4  ..............................  -5000 .....................  

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen 

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

Andere bedrijfskosten  ....................................................   640/8       -273534       -295881 ................  

Als herstructureringskosten geactiveerde  

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

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)  ................................. (+)/(-)  9901 133162 .................  -31834 ..................  

Financiële opbrengsten  ....................................................  4.5 75 9681 .....................  17083 ...................  

Financiële kosten  ..............................................................  4.5 65 7997 .....................  6125 .....................  

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening  . (+)/(-)  9902 134846………. -20876…………. 

Uitzonderlijke opbrengsten  ..............................................   76 23925 ...................  22779 ...................  

Uitzonderlijke kosten  ........................................................   66 236915 .................  74605 ...................  

Winst (Verlies) van het boekjaar  ............................. (+)/(-)  9904 -78144 ..................  -72702 ..................  

 

                                                
* Facultatieve vermelding. 
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Nr. 0475792918  VKT-vzw 4.1.1 

 

TOELICHTING 

 

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA  

 

 Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA    

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8059P xxxxxxxxxxxxxx

x 

825761 

Mutaties tijdens het boekjaar    

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa  .............. 8029 35740  

Overdrachten en buitengebruikstellingen  ..................................................... 8039  ........................   

Overboekingen van een post naar een andere  .................................. (+)/(-) 8049  ........................   

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8059 861501 ............   

    

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8129P xxxxxxxxxxxxxx

x 

385045 

Mutaties tijdens het boekjaar    

Geboekt  ....................................................................................................... 8079 33809  

Teruggenomen  ............................................................................................ 8089  ........................   

Verworven van derden  ................................................................................. 8099  ........................   

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen  ............................... 8109  ........................   

Overgeboekt van een post naar een andere  ...................................... (+)/(-) 8119 …..……  

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8129 418854 ............   

    

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  .................................  (21) 442645 ............   
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Nr. 0475792918  VKT-vzw 4.1.2 

 

 

 Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

MATERIËLE VASTE ACTIVA    

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8199P xxxxxxxxxxxxxx

x 

493799 

Mutaties tijdens het boekjaar    

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa  .............. 8169 153445  

Overdrachten en buitengebruikstellingen  ..................................................... 8179 -280330 ...........   

Overboekingen van een post naar een andere  .................................. (+)/(-) 8189  ........................   

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8199 366914  

    

Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8259P xxxxxxxxxxxxxx

x 

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

Mutaties tijdens het boekjaar    

Geboekt  ....................................................................................................... 8219  ........................   

Verworven van derden  ................................................................................. 8229  ........................   

Afgeboekt  ..................................................................................................... 8239  ........................   

Overgeboekt van een post naar een andere  ...................................... (+)/(-) 8249  ........................   

Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8259  ........................   

    

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8329P xxxxxxxxxxxxxx

x 

435588 

Mutaties tijdens het boekjaar    

Geboekt  ....................................................................................................... 8279 51573  

Teruggenomen  ............................................................................................ 8289  ........................   

Verworven van derden  ................................................................................. 8299  ........................   

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen  ............................... 8309 -281881 ...........   

Overgeboekt van een post naar een andere  ...................................... (+)/(-) 8319  ........................   

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8329 205280  

    

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  .................................  (22/27) 161634 ............   

WAARVAN    

In volle eigendom van de vereniging  ............................................................. 8349 161634 ............   
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Nr. 0475792918  VKT-vzw 4.3 

 

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN EN VOORZIENINGEN 

 

 Code Boekjaar 

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN   

Fondsen bestemd om een sociaal passief te dekken 131 169451 ............  

Waarderingsregels gekozen om het bestemde bedrag te bepalen   

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

Bestemd fonds Dag van de Vlaamse Wielersport ..........................................................................   50000 

Bestemd fonds Permanente centra ...............................................................................................   155000 

Bestemd fonds Personeelssubsidies  15445 

 

 

 Boekjaar 

VOORZIENINGEN 
 

Uitsplitsing van de post 160/5 ("Voorzieningen voor risico's en kosten") van de passiva indien 

daaronder een belangrijk bedrag voorkomt 

 

Voorziening Jeugdfonds Clubs .......................................................................................................................  10000 ..............  

Voorziening Hulpkas der renners ....................................................................................................................  15000 ..............  

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

  

Uitsplitsing van de post 168 ("Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht") 

van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt. 

 

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

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

 ........................................................................................................................................................................   ........................  
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Nr. 0475792918  VKT-vzw 4.5 

 

RESULTATEN 

 

 Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN    

Werknemers ingeschreven in het personeelsregister    

Totaal aantal op de afsluitingsdatum  ...........................................................  9086  ................. 18,3 ................. 17,3 

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten  .............  9087  ................. 16,3 ................. 16,6 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren  ......................................................  9088  .............. 28042 ........... 27410,8 

Personeelskosten    

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen  ......................................  620 979648 ............  951507 ............  

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen  .......................................  621 289498 ............  272192 ............  

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen  ............................  622 0 ......................  0......................  

Andere personeelskosten  ............................................................................  623 130422 ............  139690 ............  

Ouderdoms- en overlevingspensioenen  ......................................................  624  ........................  ........................  

FINANCIËLE RESULTATEN    

Geactiveerde intercalaire interesten  .............................................................. 6503  ........................   ........................  

Bedrag van het disconto ten laste van de vereniging bij de verhandeling 

van vorderingen ............................................................................................... 653  ........................   ........................  

Saldo van de gevormde (aangewende of teruggenomen) voorzieningen 

met financieel karakter  .......................................................................... (+)/(-) 656  ........................   ........................  
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Nr. 0475792918  VKT-vzw 4.6 

 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

 

 Codes Boekjaar 

DOOR DE VERENIGING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN 

ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN  ...........................................  9149  ........................  

Waarvan   

Door de vereniging geëndosseerde handelseffecten in omloop  ......................................................  9150  ........................  

   

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN   

Zakelijke zekerheden die door de vereniging op haar eigen activa werden gesteld of 

onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de vereniging 

  

Hypotheken   

Boekwaarde van de bezwaarde activa  .......................................................................................  9161  ........................  

Bedrag van de inschrijving  .........................................................................................................  9171  ........................  

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving  ..................................................................  9181  ........................  

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa  ............................................  9191  ........................  

Zekerheden op de nog door de vereniging te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa . 9201  ........................  

Zakelijke zekerheden die door de vereniging op haar eigen activa werden gesteld of 

onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden 

  

Hypotheken   

Boekwaarde van de bezwaarde activa  .......................................................................................  9162  ........................  

Bedrag van de inschrijving  .........................................................................................................  9172  ........................  

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving  ..................................................................  9182  ........................  

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa  ............................................  9192  ........................  

Zekerheden op de nog door de vereniging te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa . 9202  ........................  

 

 

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN 

 

Hangende geschillen       

Er is een procedure lopende tussen de vereniging en een gewezen personeelslid gezien het aleatoire karakter van het geschil 

en de uitkomst werd dus ook geen voorziening voor risico’s en kosten geboekt           
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Nr. 0475792918  VKT-vzw 5 

 

SOCIALE BALANS 
 

Nummers van de paritaire comités die voor de vereniging bevoegd zijn: 329.01    ...........  ..........   ..........  

 

 
 

WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER 
 
 

 
 
Tijdens het boekjaar en het vorige 
boekjaar 

Codes 

1. Voltijds 
 
 

 (boekjaar) 

2. Deeltijds 
 
 

 (boekjaar) 

3. Totaal (T) of totaal 
in voltijdse equi-
valenten (VTE) 

(boekjaar) 

3P. Totaal (T) of 
totaal in voltijdse 
equivalenten (VTE) 
(vorig boekjaar) 

Gemiddeld aantal werknemers  .................  100  ..................... 16,0  ..................... 2,05  ............ 17,3(VTE)  ............ 16,6(VTE) 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren  ..  101  ............... 25848,0  ................. 2194,0  ......... 28042,0 (T)  ........... 27410,8(T) 

Personeelskosten  .....................................  102  ................ 107277  .................. 99048  ........ 1171825 (T)  .......... 1106567(T) 

 
 

 
Op de afsluitingsdatum van het boekjaar  

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse 
equivalenten 

Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister 105  ........................ 17  .......................... 2  ...................... 18,3 

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst     

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd  ..............................  110  ........................ 16  .......................... 2  ...................... 17,3 

Overeenkomst voor een bepaalde tijd  ..................................  111  .......................... 1  ............................   ........................ 1,0 

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk  .............  112  ............................   ............................   .............................  

Vervangingsovereenkomst  ...................................................  113  ............................   ............................   .............................  

Volgens het geslacht en het studieniveau     

Mannen  .................................................................................  120  ........................ 13  .......................... 2  ...................... 14,3 

lager onderwijs  ................................................................  1200  ............................   ............................   .............................  

secundair onderwijs .........................................................  1201  ........................ 11  .......................... 2  ...................... 12,3 

hoger niet-universitair onderwijs .......................................  1202  .......................... 1  ............................   ........................ 1,0 

universitair onderwijs  .......................................................  1203  .......................... 1  ............................   ........................ 1,0 

Vrouwen  ................................................................................  121  .......................... 4  ............................   ........................ 4,0 

lager onderwijs  ................................................................  1210  ............................   ............................   .............................  

secundair onderwijs .........................................................  1211  .......................... 4  ............................   ........................ 4,0 

hoger niet-universitair onderwijs .......................................  1212  ............................   ............................   .............................  

universitair onderwijs  .......................................................  1213  ............................   ............................   .............................  

Volgens de beroepscategorie     

Directiepersoneel  ..................................................................  130  ............................   ............................   .............................  

Bedienden  .............................................................................  134  ........................ 16  .......................... 2  ...................... 17,3 

Arbeiders  ..............................................................................  132  .......................... 1  ............................   ........................ 1,0 

Andere  ..................................................................................  133  ............................   ............................   .............................  
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Nr. 0475792918  VKT-vzw 5 

 

 
TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR 

 
 

INGETREDEN 
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse 

equivalenten 

Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het personeels-
register werden ingeschreven  ....................................................  

 
205 

 
 ......................... 2 

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

 
 ....................... 2,0 

UITGETREDEN     

Aantal werknemers met een in het personeelsregister 
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het 
boekjaar een einde nam  .............................................................  

 
 

305 

 
 
 ......................... 1 

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

 
 
 ....................... 1,0 

 

 
INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR 
 
 

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de 
werknemers ten laste van de werkgever Codes Mannen Codes Vrouwen 

Aantal betrokken werknemers  ..................................................................... 5801  ............................ 5811  ............................ 

Aantal gevolgde opleidingsuren  ................................................................... 5802  ............................ 5812  ............................ 

Nettokosten voor de vereniging  ................................................................... 5803  .................... 1563 5813  ...................... 372 

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de  opleiding  ........... 58031  ............................ 58131  ............................ 

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen  ....... 58032  .................... 1563 58132  ...................... 372 

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)  .......................... 58033  ............................ 58133  ............................ 

     

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroeps-
opleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever 

    

Aantal betrokken werknemers  ..................................................................... 5821  ............................ 5831  ............................ 

Aantal gevolgde opleidingsuren  ................................................................... 5822  ............................ 5832  ............................ 

Nettokosten voor de vereniging  ................................................................... 5823  ............................ 5833  ............................ 

     

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de 
werkgever 

    

Aantal betrokken werknemers  ..................................................................... 5841  ............................ 5851  ............................ 

Aantal gevolgde opleidingsuren  ................................................................... 5842  ............................ 5852  ............................ 

Nettokosten voor de vereniging  ................................................................... 5843  ............................ 5853  ............................ 
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Nr. 0475792918  VKT-vzw 6 

 

KB 19 DECEMBER 2003 BETREFFENDE DE BOEKHOUDKUNDIGE 

VERPLICHTINGEN EN DE OPENBAARMAKING VAN DE 
JAARREKENING VAN BEPAALDE VERENIGINGEN ZONDER 

WINSTOOGMERK, INTERNATIONALE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN 

 
 

 
TOEGEPASTE REGELS VOOR DE ACTIVA RUBRIEKEN 

 
 

1. OPRICHTINGSKOSTEN 

 
2.  IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 

 
Immateriële vaste activa worden onder deze rubriek geboekt tegen hun aanschaffingsprijs indien zij van derden 

verworven zijn.  Indien zij door de vereniging zijn voortgebracht, worden zij geboekt tegen hun vervaardigingprijs, 

exclusief onrechtstreekse productiekosten, voor zover deze vervaardigingprijs niet hoger is dan een voorzichtige 
raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement voor de vereniging. 

 
Immateriële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden lineair afgeschreven over een periode van vijf 

jaar; wat de kosten van onderzoek en ontwikkeling betreft, bedraagt deze periode echter drie jaar. Indien de 
afschrijving over een langere periode wordt gespreid, wordt dit verantwoord in de toelichting. 

 

Er wordt voor deze activa overgegaan tot aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen wanneer, ingevolge hun 
technische ontaarding of wegens de wijziging van economische of technologische omstandigheden, hun 

boekhoudkundige waarde hoger is dan hun gebruikswaarde voor de vereniging. 
 

Immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet beperkt is, maken het voorwerp uit van 

waardeverminderingen om rekening te houden met, al dan niet definitieve, ontwaardingen op de afsluitingsdatum 
van het boekjaar. 

 
Gebruiksrecht ivm Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx wordt lineair afgeschreven over 25 jaar. Het beginvermogen 

van de VZW werd bepaald op 1 januari 2006 conform de VZW wetgeving. Het is samengesteld uit het kapitaal en 
de resultaten (verliezn) van het verleden en alle op voorhand verrichte betalingen voor het verwerven van het 

gebruiksrecht op het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx welke zijn geboekt als immateriële vaste activa en sinds 

de openstelling van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx jaarlijks afgeschreven. 
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3. MATERIËLE VASTE ACTIVA 

 
3.1. ANDERE MATERIËLE VASTE ACTIVA DAN DEGENE WAAROVER DE VERENIGING BESCHIKT OP GROND 

VAN LEASING OF GELIJKAARDIGE OVEREENKOMSTEN 
 

 

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afgeschreven. Het afschrijvingspercentage en de 
modaliteiten (lineair, degressief of andere) worden als volgt bepaald: 

 
Rollend materieel L 20 

Installaties, machines en uitrusting L 20 

Meubilair L 10/20 
Kantoormaterieel L 20 

Computermateriaal L 33,33 
Sportmateriaal L 20/33,33 

Kledij L 33,33 
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling en software L 33,33 

Activa in aanbouw  0 

 
 

3.2. MATERIËLE VASTE ACTIVA WAAROVER DE VERENIGING BESCHIKT OP GROND VAN LEASING OF 
GELIJKAARDIGE OVEREENKOMSTEN 

 

 
4.  FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

 
 

5.  VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR 
 

6. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 

 
6.1. BEVOORRADING, GEREED PRODUCT EN HANDELSGOEDEREN 
 
6.2. GOEDEREN IN BEWERKING 
 
6.3. BESTELLINGEN IN UITVOERING 
 

7.  VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 
 

Deze vorderingen worden geboekt tegen hun nominale waarde. 

 
Er worden waardeverminderingen op toegepast indien voor het geheel of een gedeelte van de vorderingen 

onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag, evenals wanneer hun realisatiewaarde op de datum 
van de jaarafsluiting lager is dan hun nominale waarde. 

 
8.  GELDBELEGGINGEN 

 

9.  LIQUIDE MIDDELEN 
 

Deze middelen worden geboekt tegen hun nominale waarde. 
 

10.  OVERLOPENDE REKENINGEN 

 
De verworven opbrengsten en de over te dragen kosten worden pro rata temporis gewaardeerd, zodanig dat de 

rekeningen van elk boekjaar de opbrengsten en de kosten bevatten die werkelijk betrekking hebben op dit 
boekjaar. 
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TOEGEPASTE REGELS AAN DE PASSIVA RUBRIEKEN 

1. FONDSEN VAN DE VERENIGING 
Onder fondsen van de vereniging worden geboekt, enerzijds, het beginvermogen, met name het vermogen van de 

vereniging op de eerste dag van het eerste boekjaar waarvoor de bepalingen van het KB van 19 december 2003 
zijn toegepast, en, anderzijds, de permanente financiering, met name de schenkingen, de legaten en subsidies die 

uitsluitend bestemd zijn om duurzaam bij te dragen tot de activiteit van de vereniging . 

 
2.  HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 

 
3.  BESTEMDE FONDSEN 

Onder deze rubriek werden opgenomen de fondsen bestemd voor investeringen, sociaal passief of andere op basis 

van een beslissing van de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur. De specifieke waardering 
van de diverse posten zal in de toelichting van de jaarrekening vermeld worden. 

 
4.  OVERGEDRAGEN RESULTAAT 

 
Onder deze rubriek wordt, in functie van de resultaatverwerking, het bedrag geboekt hetzij van de winst van het 

boekjaar en van de vorige boekjaren die niet in de bestemde fondsen is opgenomen, hetzij van het verlies. 

 
5.  KAPITAALSUBSIDIES 

 
6.  VOORZIENINGEN 

6.1     Hulpkas der renners 

Er wordt voorgesteld om de binnenkomende bedragen in het resultaat op te nemen en van hieruit ook de 
eventuele vergoedingen te betalen in geval van ongeval met medische kosten of dodelijke afloop. Indien deze 

vergoedingen in een bepaald jaar hoger zijn dan dat er binnengekomen is, kan er nog worden geput uit het bedrag 
dat op de balans als een provisie zal behouden worden. Concreet: het bedrag dat in 2012 is binnengekomen wordt 

overgebracht naar het resultaat 2012 en de rest, ca. 15.000€, als provisie op de balans. Het bedrag van 15.000€ 
zal als minimumbedrag behouden blijven. 

 

7. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR EN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 
 

Deze schulden worden geboekt tegen hun nominale waarde. 
 

8. OVERLOPENDE REKENINGEN 

De toe te rekenen kosten en de over te dragen opbrengsten worden gewaardeerd overeenkomstig hetgeen hoger 
bepaald is voor de overeenstemmende rubriek van het actief. 

 
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS AAN MEERDERE ACTIVA EN PASSIVA RUBRIEKEN 

 

1.  INTERCALAIRE INTERESTEN 
 

2. VERRICHTINGEN, BEZITTINGEN EN VERPLICHTINGEN IN VREEMDE VALUTA 
 

TOEGEPASTE REGELS OP DE RESULTATENREKENING 
1. DE OPBRENGSTREKENINGEN 

De gefactureerde bedragen voortspruitende uit de contractuele overeenkomsten afgesloten met derden door de 

vereniging in het kader van het maatschappelijk doel van de vereniging worden geboekt als omzet van diensten 
.Het gefactureerde gedeelte voor nog niet geleverde diensten,op inventarisdatum, wordt geboekt als een 

overlopende rekening (passief).Lidgelden behelzen de statutair vastgelegde afdrachten van de leden. De voor 
anderen bestemde onderdelen van de lidgelden worden via de kostenrekeningen doorgerekend. 

2. MIDDELEN OM NIET ONTVANGEN 
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Toelichting 
 
 Rekening 4600000 Ontvangen voorschotten en vooruitbetalingen 

1.446.794€ werd geboekt op deze rekening. Dit betreft integraal ontvangen lidgelden en bijdragen voor het boekjaar 2015 

 

Verantwoording van de continuïteit van de vereniging 

De Raad van Bestuur stelt vast dat mede door het boeken van uitzonderlijke kosten de boekjaren 2013 en 2014 met een verlies van 

het boekjaar werden afgesloten. De Raad van Bestuur is van oordeel dat op basis van het budget 2015 en de liquiditeitsprognose de 

continuïteit is gegarandeerd. 

 


