Titel 201: Algemene organisatie van de wielersport
201.02

Hoofdstuk II: CLUBS

Definities
201.02.001 Club en stamnummer
Een CLUB is een verzameling van natuurlijke personen die zich verenigd hebben onder een
gezamenlijke CLUBNAAM en gestructureerd zijn als een feitelijke vereniging of geregistreerd zijn als
een juridische entiteit (bvb. vzw) en bij Wielerbond Vlaanderen zijn aangesloten volgens de bepalingen
in de statuten en het huishoudelijk reglement van Wielerbond Vlaanderen VZW.
Een CLUB is bij Wielerbond Vlaanderen geregistreerd door middel van een STAMNUMMER en een
CLUBNAAM. Het STAMNUMMER is een 8-cijferige unieke en onveranderbare code die aan elke
geregistreerde club wordt toegekend en is verbonden met een unieke CLUBNAAM.
201.01.002 Clubdossier
Het CLUBDOSSIER is een verzameling van actuele gegevens betreffende één CLUB.

Soorten clubs
201.02.003
De clubs worden binnen Wielerbond Vlaanderen administratief gecatalogeerd volgens een aantal
criteria. Op basis van deze criteria worden de rechten en de plichten van de verschillende clubs
bepaald.
Naast het bestaan van de organiserende club (CLUB genoemd) krijgen we zodoende volgende
afwijkingen:
- clubs met louter RECREATIEVE activiteiten (RECREACLUB genoemd)
- clubs met aangesloten COMPETITIEVE vergunninghouders (COMPETITIEVE CLUB genoemd)
- clubs verbonden aan provinciale vzw’s (PROVINCIECLUB genoemd)
- clubs die erkenning krijgen door de Vlaamse Jeugdcommissie (OPLEIDINGSCLUB genoemd)
201.02.004 J-CLUBS en NIET-J-CLUBS
De COMPETITIEVE CLUBS worden onderverdeeld in:
- J-CLUBS met renners Weg-Piste-Veld
- NIET-J-CLUBS met renners Weg-Piste-Veld
- NIET-J-CLUBS met renners MTB, BMX, Indoor
De voorwaarden om als J-CLUB beschouwd te worden staan beschreven in het KBWB-reglement.
201.02.005
Naast de in artikel 201.02.003 beschreven clubs bestaan er een aantal structuren die niet onderworpen
zijn aan de normale clubreglementering en de bijhorende plichten van het lidmaatschap van
Wielerbond Vlaanderen en die dus evenmin dezelfde rechten kunnen genieten als de regulier
aangesloten CLUBS.
Het betreft hier onder andere:
- clubs met beperkte organisatierechten (genoemd TIJDELIJKE ORGANISATOREN of X-CLUBS)
- UCI-Teams
- door KBWB en Wielerbond Vlaanderen erkende organisatiebureaus (genoemd O-CLUBS)
- BMX-teams
- bij andere wielerfederaties aangesloten clubs of structuren (genoemd B-CLUBS)

140826-REG-Reglement Alg. Org.-201.02 Clubs-R.docx

16/10/2014 13:13

Pag. 1 / 12

-

clubs met louter activiteiten voor gehandicapte sporters (genoemd G-CLUBS)
organisatoren van Belgische Kampioenschappen (genoemd K-CLUBS)

Aansluitingsvoorwaarden
201.02.006
Een CLUB kan pas als zodanig beschouwd worden indien aan alle noodzakelijke
aansluitingsvoorwaarden voldaan is.
De aansluitingsvoorwaarden omvatten
- De betaling van de jaarlijks vereiste lidmaatschapsbijdrage.
- Het jaarlijks in orde brengen van de administratieve verplichtingen in verband met het CLUBDOSSIER
binnen de vooropgestelde deadline (15 december of 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar
van aansluiting).
201.02.007
Een CLUB die niet aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet binnen de vooropgestelde deadline (15
december of 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar van aansluiting) verliest automatisch zijn
lidmaatschapsrechten zoals statutair bepaald of voorzien in het huishoudelijk reglement van
Wielerbond Vlaanderen VZW.

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage
201.02.008
De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage wordt bepaald door de raad van bestuur van Wielerbond
Vlaanderen VZW en omvat de bijdrage voor de duur van het desbetreffende kalenderjaar dat loopt
van 1 januari tot en met 31 december. Er bestaan geen halfjaarlijkse of andere periodieke bijdragen,
noch kalenderjaaroverlappende bijdragen.
201.02.009 Bedrag lidmaatschapsbijdrage
Zie bijlage
201.02.010
Het betalen van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage is noodzakelijk om:
- wedstrijden op een wedstrijdkalender te plaatsen.
- competitieve vergunninghouders van het type A (zie bijlage) aan te sluiten.
- functievergunninghouders van het type A (zie bijlage) aan te sluiten.
- clubbestuurdervergunningen te verkrijgen.
Het betalen van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage is niet vereist om:
- gentlemenwedstrijden op een wedstrijdkalender te plaatsen
- competitieve vergunninghouders van het type B (zie bijlage) aan te sluiten
- functievergunninghouders van het type B (zie bijlage) aan te sluiten
- recreatieve vergunninghouders aan te sluiten
- recreatieve tochten op de recreatieve kalenders te plaatsen
- lidkaarten van Wielerbond Vlaanderen te verkrijgen
201.02.011 Betalingswijze lidmaatschapsbijdrage
(van kracht vanaf 1/10/2013)

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage dient uiterlijk op 15 december van het jaar voorafgaand aan het
jaar van aansluiting betaald te worden via bankoverschrijving op het rekeningnummer opgegeven door
de administratie van Wielerbond Vlaanderen en vergezeld van de gestructureerde mededeling (OGMnummer) opgegeven door de administratie van Wielerbond Vlaanderen.
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Competitieve clubs moeten betalen vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar van
aansluiting.
In geval de betaling op een andere wijze gebeurt, zal de club geen verhaal hebben tegen mogelijke
vertraging bij de administratieve afhandeling van gegevens betreffende het clubdossier.

Het clubdossier
201.02.012
Iedere aangesloten club heeft de plicht om jaarlijks minimaal een keer haar CLUBDOSSIER te
actualiseren op vraag van de administratieve diensten van Wielerbond Vlaanderen en dit voor 15
december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar van aansluiting. Het actualiseren van het
CLUBDOSSIER dient te gebeuren op de door Wielerbond Vlaanderen bepaalde manier.
Competitieve clubs moeten met hun clubdossier in orde zijn vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand
aan het jaar van aansluiting.
201.02.013
Iedere club draagt de eindverantwoordelijkheid over de volledigheid en de juistheid van de gegevens
in haar clubdossier.
201.02.014 Minimaal vereiste gegevens
Het clubdossier dient minimaal volgende gegevens te bevatten:
- benaming van de club
- adres waar de club gevestigd is.
- correspondentiegegevens van de club, bestaande uit de adresgegevens, een telefoonnummer en een
e-mailadres
- personalia van de leden van het clubbestuur, bestaande uit naam en voornaam, geboortedatum,
geslacht, nationaliteit, de adresgegevens, een telefoonnummer, e-mailadres en het
rijksregisternummer
- handtekeningen van de clubvoorzitter en de clubsecretaris van de club
- aanduiding van de activiteiten van de club (louter recreatief of eveneens andere activiteiten)
In geval de club het juridische statuut van een rechtspersoon bezit (vb. VZW) dient het clubdossier
eveneens volgende gegevens te bevatten:
- ondernemingsvorm en ondernemingsnummer van de rechtspersoon
- maatschappelijke zetel van de rechtspersoon
- statuten van de rechtspersoon
- publicatiedatum van de oprichting van de rechtspersoon in het Belgisch Staatsblad
Wanneer er zich wijzigingen voordoen in de minimaal vereiste gegevens voor het clubdossier dienen
deze onmiddellijk overgemaakt te worden aan de administratie van Wielerbond Vlaanderen.
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201.02.015
Het jaarlijks actualiseren van de minimaal vereiste gegevens van het CLUBDOSSIER binnen de vooropgestelde

termijnen is noodzakelijk om:
- wedstrijden op een wedstrijdkalender te plaatsen
- vergunninghouders aan te sluiten
- lidkaarten van Wielerbond Vlaanderen te verkrijgen
- recreatieve tochten op de recreatieve kalender te plaatsen
201.02.016 Automatische actualisatie CLUBS
(van kracht vanaf 1/10/2013 voor de receraclubs)
(van kracht vanaf 1/9/2014 voor de niet-recreaclubs)

Het clubdossier van clubs wordt automatisch naar het volgende jaar overgezet op 1 oktober
(uitzondering competitieve clubs: 1 september) voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de
actualisatie vereist is.
Indien er wijzigingen zijn in de gegevens, dienen de clubs via hun online clubdossier de formulieren te
downloaden en deze formulieren met de aangebrachte wijzigingen op te sturen naar de administratie
voor 15 december (uitzondering competitieve clubs: voor 1 oktober) van het jaar voorafgaand aan het
jaar van aansluiting.
Indien er geen wijzigingen zijn in de gegevens, dienen de clubs enkel online hun clubdossier te
bevestigen voor 15 december (uitzondering competitieve clubs: voor 1 oktober) van het jaar
voorafgaand aan het jaar van aansluiting.
201.02.017
Naast de in artikel 201.02.015. beschreven minimaal vereiste gegevens bevat het clubdossier alle
mogelijke gegevens die in verband kunnen worden gebracht met de club, haar leden of haar
activiteiten, zoals:
- de oprichtingsdatum
- de commerciële benaming van de club
- website en e-mailadressen van de club
- gegevens betreffende de aangesloten houders van lidkaarten van Wielerbond Vlaanderen
- gegevens betreffende de aangesloten vergunninghouders
- gegevens betreffende de noodzakelijke clubcontactpersonen
- gegevens betreffende de andere bestuursleden (behalve voorzitter, secretaris, penningmeester)
- gegevens betreffende de met de club verbonden trainers
- gegevens betreffende de door de club gebruikte sportinfrastructuur
- gegevens betreffende de op de wedstrijdkalender ingeschreven wedstrijden
- gegevens betreffende de op de recreatieve kalender ingeschreven proeven
- rekeningnummer van de club
- overzicht van de financiële transacties tussen de club en Wielerbond Vlaanderen
- gegevens betreffende contracten en afspraken tussen de (competitieve) club en haar bij Wielerbond
Vlaanderen aangesloten vergunninghouders
- gegevens betreffende uitrusting en kledij van de competitieve vergunninghouders van de
competitieve club
- andere door Wielerbond Vlaanderen als nuttig of noodzakelijk beschouwde informatie betreffende
de club
Afhankelijk van de aard en de activiteiten van de club kunnen sommige van bovenstaande gegevens
als noodzakelijk aanwezig vereist worden om de club bepaalde rechten toe te kennen.
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201.02.018 Bijkomende vereisten voor COMPETITIEVE CLUBS
Clubs die competitieve vergunninghouders van het type A wensen aan te sluiten dienen een digitaal
ontwerp van de kledij van hun renners toe te voegen vóór de start van het seizoen. Het digitaal
ontwerp moet overgemaakt worden aan de administratieve diensten van Wielerbond Vlaanderen.
(van kracht vanaf 1/10/2015)

Clubs die competitieve vergunninghouders van het type A wensen aan te sluiten dienen de rechtsvorm
van een vzw aan te nemen.
201.02.019 Openen van het clubdossier van nieuwe clubs
Het clubdossier van een club wordt geopend op het ogenblik dat de club haar eerste lidmaatschap
aanvraagt door middel van het aansluitingsformulier met de minimaal vereiste gegevens van het
clubdossier. Na akkoord van de betreffende provinciale vzw, wordt het stamnummer toegekend.
201.02.020 Sluiten van een clubdossier
Het clubdossier van een club wordt gesloten op het ogenblik dat de club gedurende een volledig
kalenderjaar niet bij Wielerbond Vlaanderen is aangesloten. Het afsluiten van het clubdossier gaat
gepaard met een schrapping van het stamnummer.
Na sluiting van een clubdossier kan een club enkel opnieuw aansluiten door het opnieuw aanvragen
van een nieuw clubdossier en door toekenning van een nieuw stamnummer.
201.02.021 Toegankelijkheid van het clubdossier
Afhankelijk van de aard en het vertrouwelijke karakter van de gegevens in het clubdossier kunnen ze
door Wielerbond Vlaanderen openbaar of beperkt toegankelijk worden gemaakt. Het clubdossier is
enkel volledig toegankelijk voor de geregistreerde clubbestuurders, de provinciale ombudsmannen
voor de clubs, de bestuurders van Wielerbond Vlaanderen en KBWB en hun bevoegde administratieve
diensten of leden van sporttechnische commissies.
Om toegang te krijgen tot de digitale versie van het clubdossier dient de club te beschikken over een
CLUBLOGIN. Deze clublogin dient online aangevraagd te worden.

Clubbenaming
201.02.022
Iedere club heeft de plicht om een CLUBNAAM te hebben. Deze CLUBNAAM dient voorgelegd te
worden aan de raad van bestuur van Wielerbond Vlaanderen, die al dan niet het recht voorbehoudt
om de benaming van de club te aanvaarden, rekening houdend met de beperkingen vermeld in het
huishoudelijk reglement van Wielerbond Vlaanderen.
201.02.023
Clubs die het statuut hebben van een rechtspersoon (vb. VZW’s) dienen de officiële benaming van de
rechtspersoon als clubnaam te dragen.
201.02.024 Commerciële Benaming
De clubs hebben naast de officiële CLUBNAAM één (en slechts één) COMMERCIËLE NAAM. Voor zover
deze commerciële naam niet in strijd is met de bepalingen in het huishoudelijk reglement van
Wielerbond Vlaanderen heeft de club het recht deze te wijzigen voor aanvang van elk kalenderjaar.
De commerciële benaming van de club zal gebruikt worden voor alle externe communicatie en als
enige vermeld worden op de vergunningen van de vergunninghouders die bij de club zijn aangesloten.
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Wanneer er geen commerciële benaming door de club wordt opgegeven, zal de commerciële
benaming van de club gelijk gesteld worden aan de officiële clubnaam.
201.02.025
De administratieve kosten die voortvloeien uit het wijzigen van de commerciële naam van een club
nadat het clubdossier werd bevestigd, zijn ten laste van de club.

Clubbestuur
201.02.026 Niet-recreaclubs
Iedere CLUB dient minstens uit drie natuurlijke personen te bestaan en minstens drie bestuurders te
hebben met respectievelijk de functies VOORZITTER, SECRETARIS en PENNINGMEESTER. Deze functies
kunnen niet door dezelfde natuurlijke persoon worden uitgevoerd.
201.02.027 Niet-recreaclubs
Zowel de voorzitter, de secretaris als de penningmeester van de club dienen lid te zijn van Wielerbond
Vlaanderen, hetzij door middel van een vergunning, hetzij door middel van een lidkaart of een met een
lidkaart gelijkwaardige bestuurdersvergunning.
Minimaal één van bovenstaande bestuurders dient gedomicilieerd te zijn in België.
201.02.028 Recreaclubs
Iedere RECREACLUB dient minstens uit twee natuurlijke personen te bestaan die respectievelijk de
functies VOORZITTER en SECRETARIS hebben. Beide functies kunnen niet door dezelfde natuurlijke
persoon worden uitgevoerd.
201.02.029 Recreaclubs
Zowel de voorzitter als de secretaris van de RECREACLUB dienen lid te zijn van Wielerbond Vlaanderen
door middel van een vergunning.
Minimaal één van beide bovenstaande bestuurders dient gedomicilieerd te zijn in België.
201.02.030
Naast de minimaal vereiste functies kan een club zijn bij Wielerbond Vlaanderen geregistreerde
bestuurders uitbreiden met eventuele andere bestuursleden. Desgevallend zal ook hij of zij lid dienen
te zijn van Wielerbond Vlaanderen.
201.02.031
Wanneer de club het statuut van een rechtspersoon bezit, dienen de functies van de bij Wielerbond
Vlaanderen geregistreerde bestuurders overeen te komen met de beklede functies binnen de
rechtspersoon.
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Adres, correspondentieadres en maatschappelijke zetel
201.02.032 Adres
De gemeente van vestiging van de club bepaalt het eerste cijfer van het stamnummer van de club. Het
adres dient zich te bevinden op Vlaams grondgebied.
201.02.033 Correspondentieadres
De club dient één (en slechts één) algemeen correspondentieadres te bezitten. Dit
correspondentieadres zal gebruikt worden voor alle communicatie vanuit Wielerbond Vlaanderen die
aan de club gericht is en niet gebonden is aan een specifieke functie binnen de club. Het
correspondentieadres dient niet noodzakelijk gelijk te zijn aan het adres waar de club gevestigd is.
201.02.034 Maatschappelijke zetel
Indien de club het statuut heeft van een rechtspersoon, dient het adres van de club gelijk te zijn aan
het adres van de maatschappelijke zetel van de club en zich dus te bevinden op het Vlaamse
grondgebied.
201.02.035
Het algemeen correspondentieadres dient in geval de club het statuut van een rechtspersoon heeft
niet noodzakelijk hetzelfde te zijn als de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon.

Jaarlijkse publicitaire bijdrage
201.02.036
De jaarlijkse publicitaire bijdrage is het bedrag dat door een club betaald dient te worden om
competitieve vergunninghouders van het type A te kunnen aansluiten.
201.02.037
Het bedrag van de jaarlijkse publicitaire bijdrage wordt bepaald door de raad van bestuur van
Wielerbond Vlaanderen VZW en omvat de bijdrage voor de duur van het desbetreffende kalenderjaar
dat loopt van 1 januari tot en met 31 december. Er bestaan geen halfjaarlijkse of andere periodieke
bijdragen, noch kalenderjaaroverlappende bijdragen.
201.02.038 Bedrag publicitaire bijdrage
Zie bijlage.
201.02.039
Vergunningen van competitieve vergunninghouders van het type A worden pas afgeleverd indien de
club voor het betreffende kalenderjaar haar publicitaire bijdrage heeft betaald.
201.02.040 Betalingswijze
(van kracht vanaf 1/10/2013)

De jaarlijkse publicitaire bijdrage dient betaald te worden via bankoverschrijving op het
rekeningnummer opgegeven door de administratie van Wielerbond Vlaanderen en vergezeld van de
gestructureerde mededeling (OGM-nummer) opgegeven door de administratie van Wielerbond
Vlaanderen.
In geval de betaling op een andere wijze gebeurt, zal de club geen verhaal hebben tegen mogelijke
vertraging bij de administratieve afhandeling van gegevens betreffende het clubdossier.
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Jaarlijkse bijdrage solidariteitsfonds
201.02.041
De jaarlijkse bijdrage solidariteitsfonds is het bedrag dat door een COMPETITIEVE CLUB MET RENNERS
WEG-PISTE-VELD betaald dient te worden als bijdrage in het solidariteitsfonds (zie KBWB-reglement).
201.02.042
Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage solidariteitsfonds wordt bepaald door de KBWB en omvat de
bijdrage voor de duur van het desbetreffende kalenderjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31
december. Er bestaan geen halfjaarlijkse of andere periodieke bijdragen, noch
kalenderjaaroverlappende bijdragen.
201.02.043 Bedrag bijdrage solidariteitsfonds
Zie bijlage.
201.02.044
Het betalen van de jaarlijkse bijdrage solidariteitsfonds bepaalt de deelnamerechten van de
aangesloten vergunninghouders van het type A aan bepaalde wedstrijden (zie WBV-reglement).
201.02.045
De jaarlijkse bijdrage solidariteitsfonds dient betaald te worden via bankoverschrijving op het
rekeningnummer opgegeven door de administratie van Wielerbond Vlaanderen en vergezeld van de
gestructureerde mededeling (OGM-nummer) opgegeven door de administratie van Wielerbond
Vlaanderen.

Clubcontactpersonen (CCP’s)
201.02.046 Definitie
Een clubcontactpersoon, genaamd CCP, is een natuurlijke persoon die als administratief
contactpersoon fungeert tussen de club en de administratieve diensten van Wielerbond Vlaanderen
betreffende een of meerdere onderdelen van de wielersport.
201.02.047
Volgende clubcontactpersonen (CCP’s) zijn momenteel gedefinieerd
- CCP RECREA: de clubcontactpersoon verantwoordelijk voor de recreatieve activiteiten/vergunningen
van de club
- CCP COMPETITIE: de clubcontactpersoon verantwoordelijk voor de vergunningsadministratie van
competitieve vergunninghouders
- CCP ORGANISATIES: de clubcontactpersoon verantwoordelijk voor de administratie van wedstrijden
201.02.048
Om als clubcontactpersoon geregistreerd te worden dienen minimaal volgende noodzakelijke
gegevens opgegeven te worden:
- naam, voornaam van de CCP
- het volledige adres van de CCP
- het rijksregisternummer van de CCP
- een mobiel telefoonnummer waarop de CCP bereikbaar is tijdens de kantooruren
- een geldig e-mailadres
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201.02.049 Minimale vereisten
Het clubdossier van een club die vergunninghouders van het type A wenst aan te sluiten, dient de
noodzakelijke gegevens te bevatten van een CCP COMPETITIE.
Het clubdossier van een club die minimaal 2 recreatieve vergunninghouders wenst aan te sluiten, dient
de noodzakelijke gegevens te bevatten van een CCP RECREA.
Het clubdossier van een club die wedstrijden op de kalender wenst te zetten, dient de noodzakelijke
gegevens te bevatten van een CCP ORGANISATIES.

Clubactiviteit
201.02.050
Clubs worden binnen Wielerbond Vlaanderen in het clubdossier gecatalogeerd op basis van de door
hen uitgevoerde activiteiten.
De verschillende mogelijke activiteiten zijn:
- organiserende club
- club met renners Weg-Piste-Veld
- club met renners Mountainbike
- club met renners BMX
- club met indoorrenners
- club met recreatieve activiteiten
- club met gehandicaptenwerking
Een club kan meerdere activiteiten aanduiden in zijn clubdossier. Afhankelijk van de aangeduide
activiteiten worden de rechten en plichten van de club bepaald, zoals het bedrag van de jaarlijkse
lidmaatschapsbijdrage of de publicitaire bijdrage.
201.02.051
Clubs die vergunninghouders van het type A wensen aan te sluiten dienen minstens een van volgende
activiteiten aan te duiden in hun clubdossier:
- club met renners Weg-Piste-Veld
- club met renners Mountainbike
- club met renners BMX
- club met indoorrenners
Clubs die wedstrijden (uitgezonderd gentlemenwedstrijden) op de kalender wensen te plaatsen
dienen minstens volgende activiteiten aan te duiden in hun clubdossier:
- organiserende club

Ontvangst officieel orgaan Wielerbond Vlaanderen
201.02.052
De clubs hebben de plicht het officiële orgaan van Wielerbond Vlaanderen (Nieuwsbrief) te
raadplegen. Dit kan op elk ogenblik gebeuren via het raadplegen van de officiële website van
Wielerbond Vlaanderen (www.wielerbondvlaanderen.be).
201.02.053
De clubs hebben de mogelijkheid om in hun clubdossier twee e-mailadressen te laten opnemen langs
dewelke zij op de hoogte gebracht worden van het verschijnen van een nieuwe uitgave van het officiële
orgaan.
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Clubleden
201.02.054
Iedere club heeft het recht om leden aan te sluiten en deze bij Wielerbond Vlaanderen als lid te
registreren via het clubdossier. Enkel de in het clubdossier geregistreerde leden worden door
Wielerbond Vlaanderen als clubleden erkend.
201.02.055
De registratie van een lid als clublid bij Wielerbond Vlaanderen kan gebeuren door middel van het
aanschaffen van een VERGUNNING of door middel van het aankopen van een LIDKAART.
201.02.056
Het totale ledenaantal van een club wordt bepaald door de som van het aantal afgeleverde
vergunningen (afgeleverd door KBWB of door Wielerbond Vlaanderen) op naam van de club en het
aantal afgeleverde lidkaarten op naam van de club.
201.02.057
Clubs die de lidmaatschapsbijdrage zoals bepaald in artikel 201.02.009 hebben betaald, ontvangen 3
clubbestuurdervergunningen (clubvoorzitter, clubsecretaris en clubpenningmeester) op voorwaarde
dat alle gegevens van deze bestuurders in het CLUBDOSSIER zijn opgenomen.
Dit artikel is niet van toepassing voor PROVINCIECLUBS.
201.02.058
Clubs die de lidmaatschapsbijdrage zoals bepaald in artikel 201.02.009 hebben betaald, ontvangen 27
lidkaarten. Deze lidkaarten zijn op naam indien de gegevens van de betreffende leden voor 15
december (uitzondering: competitieve clubs voor 1 oktober) van het jaar voorafgaand aan het jaar
van aansluiting in het CLUBDOSSIER zijn opgenomen.
Dit artikel is niet van toepassing voor PROVINCIECLUBS.

Provinciale vzw
201.02.059
Clubs worden toegewezen aan de Provinciale Vzw van Wielerbond Vlaanderen waar hun adres
gevestigd is, bepaald door het eerste cijfer van hun stamnummer.
Het eerste cijfer van het stamnummer van de club wordt bepaald volgens onderstaande tabel.
Provincie van Vestiging
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
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201.02.060
De toewijzing aan een Provinciale Vzw van Wielerbond Vlaanderen plaatst de club in een relatie met
de desbetreffende Provinciale Vzw die wederzijds plichten en rechten met zich meebrengt. Enerzijds
krijgt de club de rechten tot het plaatsen van proeven of wedstrijden op de provinciale kalenders,
terwijl ze anderzijds onderworpen zijn aan de richtlijnen die door de provinciale vzw’s worden
opgelegd.

Overzicht rechten en plichten clubs
COMPETITIEVE club met
renners MTB/BMX/Indoor

COMPETITIEVE club met
renners WPV

RECREA club

PROVINCIE club

UCI-TEAMS

X-CLUBS

G-CLUBS

ORGANISATIEBUREAU

Bijdrage
- Lidmaatschapsbijdrage (€172,50)
- Lidmaatschapsbijdrage (€247,50)
- Publicitaire bijdrage (€125.00)
- Bijdrage solidariteitsfonds
Lidkaarten
- Recht op aanschaf lidkaarten
- Aantal lidkaarten gratis (= inbegrepen)
Clubbestuurdervergunningen
- Recht op aanschaf clubbestuurdervergunning
- Aantal clubbestuurderverg. gratis (= inbegrepen)
Andere Vergunningen
- Recht op aansluiten competitieverg. Type A
- Recht op aansluiten competitieverg. Type B
- Recht op aansluiten functieverg. Type A
- Recht op aansluiten functieverg. Type B
- Recht op aansluiten recreanten
Organisaties
- Plaatsen op kalender van wedstrijden
- Plaatsen op kalender van gentlemenwedstrijden
- Plaatsen op kalender van recreatieve activiteiten
- Plaatsen op kalender van promotionele activit.
- Plaatsen op de kalender van G-wedstrijden

“Organiserende club”

Clubrechten
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Ethische code
Elke club onderschrijft het antidopingbeleid van de wielerbonden KBWB, WBV en FCWB.
1. Elke club gaat het engagement aan om de gezondheid en de veiligheid van de renners te laten
primeren. Zij zal steeds de sportethiek respecteren, dit in het belang van het fysieke en mentale
welzijn van de renners. Samen met het behoud van de morele integriteit moet dit resulteren in
gelijke kansen voor de deelnemers aan wielerwedstrijden georganiseerd volgens de reglementen
van de UCI, KBWB, WBV of FCWB.
2. Elke club zal de renners beschermen tegen welke invloeden dan ook die hen in verleiding zouden
brengen tot het gebruik van verboden middelen.
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3. Elke club zal er op toezien dat haar medewerkers geen enkel initiatief zullen nemen tot en zich niet
zullen inlaten met praktijken strijdig aan de sportethiek of de reglementeringen inzake
dopingbestrijding.
4. Elke club verklaart dat van zodra tegen haar of tegen één van haar medewerkers een onderzoek
loopt dat betrekking heeft op een vatbaar feit dat kan leiden tot een inbreuk tegen de antidoping
reglementeringen, dit onmiddellijk gemeld wordt aan de bevoegde bondsinstantie.
5. Elke club verbindt er zich tevens toe om onmiddellijk de bevoegde bondsinstantie en/of NADOVlaanderen (www.dopinglijn.be) in te lichten over feiten die strijdig zijn met de sportethiek of de
reglementeringen inzake dopingbestrijding.
6. De organisator van wielerwedstrijden verbindt er zich toe alleen clubs of teams uit te nodigen en
toe te laten die dit charter of een gelijkwaardig internationaal charter onderschreven hebben.
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