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VERSLAG 

28/03/2019 Algemene Vergadering 2019/001 

19u30 
 

1. Afroeping van de werkende leden en nazicht van hun volmacht 
De secretaris, dhr. André Vanlint, licht de aanwezigheidslijst toe aan de werkende leden van de 
Algemene Vergadering.  
 

Provincie Werkende leden Aanwezigen Volmachten Afwezigen 

Antwerpen 27 20 7 - 

Limburg 14 8 6 - 

Oost-Vlaanderen 55 39 13 3 

Vlaams-Brabant 22 19 3 - 

West-Vlaanderen 41 22 19 - 

VWS 1 1 - - 

Totaal 160 109 48 3 
 

De nodige quota werd bereikt om geldig te vergaderen.  
 

2. Verwelkoming door de voorzitter dhr. Wim De Geyter 
 

3. Verslagen commissies 2018 
Dhr. Massimo Van Lancker, sporttechnisch coördinator, licht kort wat de verschillende commissies 
in 2018 hebben bereikt en wat de visie vanuit de commissies is voor 2019.  

 
 

4. Jeugdbeleid  
Toelichting door dhr. Massimo Van Lancker, over de 

sportpiramide. Waarin het belangrijk is om vanuit het 

recreatieve de kinderen plezier te laten beleven in de 

wielersport. Eens het plezier overgaat tot passie en 

interesse in wielrennen moet er voldoende 

clubondersteuning zijn om deze kinderen verder te 

begeleiden in hun sport. Het uiterste punt is de Topsport 

waarbij deze kinderen groeien naar een topsporter.  
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5. Beleidsvisie 2019 
De voorzitter licht onderstaande aandachtspunten toe: 

- 1 vzw: grote stap vooruit in transparantie 

- 2019-2020: afronding van onze operationele en administratieve hervorming 

- Voorbereiding Beleidsplan 2020-2024: 

 - sport centraal zetten 

 - studie prijzenpolitiek binnen Cycling Vlaanderen 

 - verdere uniformisering binnen Cycling Vlaanderen en haar commissies 
 

6. Statutenwijziging 
6.1. Art 4 sectie 5.4: staking van stemmen 

Werd bekrachtigd. 
 

6.2. Art 4 sectie 5.6: Een gewone meerderheid van stemmen is een meerderheid die is bereikt 

wanneer er in een stemprocedure meer voorstemmen zijn dan tegenstemmen. 

Dhr. Filiep Jodts verduidelijkt de mogelijke stemmingen vanuit de provinciale afdeling West-

Vlaanderen. Er is nog onduidelijkheid rond deze tekst. Wat met de onthoudingen? Wat is er 

voorzien in de vzw-wetgeving?  

De voorzitter vraagt toch aan de AV om te stemmen.  

De meerderheid bekrachtigt deze wijziging. De voorzitter stelt voor dit onderwerp opnieuw te 

bespreken in de nieuwe Raad van Bestuur. Een eventuele aangepaste tekst kan dan op de 

Buitengewone Algemene Vergadering goedgekeurd worden.  

Dit werd met een 2/3 meerderheid goedgekeurd.  
 

6.3. Art 5 sectie 1.1 en 1.2: aantal bestuurders 

 Werd bekrachtigd 
 

6.4. Art 11 sectie 3 Provinciale tegoeden: 

Wegens de belangrijkheid van dit item stellen we voor om de bescherming van de Provinciale 

reserves in de statuten te plaatsen i.p.v. in het HHR. Op die manier dient de Algemene 

Vergadering i.p.v. de Raad van Bestuur te beslissing over wijzigingen. 

Werd bekrachtigd. Een aangepaste tekst zal besproken worden in de Raad van Bestuur en een 

voorstel tot bekrachtiging zal voorgesteld worden voor de volgende Buitengewone 

Vergadering. 
 

7. Benoeming Raad van Bestuur Cycling Vlaanderen 
7.1. Aanwezigheidscontrole + Voorstelling Externe Bestuurders 
Alle aanwezige externe bestuurders werden gevraagd om kort hun aanwezigheid te bevestigen 

(per aanwezigheidslijst + opstaan bij afroep). 

Er werd een mogelijkheid gegeven aan de Algemene Vergadering om vragen te stellen aan de 
Externe Bestuurders.  
 

7.2. Samenstelling kies-en telbureau/ Verloop stemming en telling 
- secretaris Cycling Vlaanderen met jongste en oudste werkend lid zullen de verkiezing en telling 
leiden 
- telling gebeurt door voorzitter of secretaris van de 5 provinciale afdelingen 
- iedere provincie zal om beurt, unaniem hun stem uitbrengen via de vooropgestelde stembrief. 
- iedere stemgerechtigde dient af te tekenen voor ontvangst van de stembrief, ook voor de 
persoon waarvan hij/zij een volmacht heeft 
- een geldige stem = maximaal 5 stemmen per stembrief. 



 

VAV-190328-V-19001-D 14/06/2019 Pagina 3 / 3 

- na het tellen van de stemmen wordt een top 5 van de kandidaten opgemaakt, deze top 5 dient 
bekrachtigd te worden door de Algemene Vergadering. 
7.3. Conclusie verkiezing: 
Het aantal stembrieven klopt met de aanwezigheidslijst. Er waren geen ongeldige stemmen. 
Top 5 van verkozenen in alfabetische volgorde: 

- dhr. Busschaert Frédéric 
- mevr. Cooreman Sophie 
- dhr. Depondt Philip 
- dhr. Eulaerts Bruno 
- dhr. Rooms Luc 
 

7.4. Bekrachtiging van de 5 verkozen externe bestuurders. 

Deze 5 externe bestuurders werden met handgeklap bekrachtigd door de Algemene Vergadering. 
 

7.5. Benoeming interne bestuurders 

Voorgesteld door het Uitvoerend Comité van Cycling Vlaanderen: 

- mevr. Carina Van Cauter 

- dhr. Filiep Jodts 

Werden door handgeklap bekrachtigd door de Algemene Vergadering.  
 

7.6. Benoeming vertegenwoordiger VZW Vlaamse Wielerschool 

- dhr. Marc Wauters 

Bekrachtiging door handgeklap door de Algemene Vergadering. 
 

8. Verslag van de commissaris 
Naar aanleiding van enkele vragen vanuit de Algemene Vergadering licht de CEO, dhr. Frank 

Glorieux, toe wat de inkomsten en kosten waren in 2018. Er wordt een duidelijk beeld gegeven 

van alle kosten die in 2018 werden ondernomen. Alsook wordt toegelicht waarom men voor 

enkele posten meer of minder budget wordt voorzien in 2019-2020. 

Algemene conclusie: opbrengsten dienen geoptimaliseerd te worden, men dient in te zetten op 

een stijging van renners en organisaties, de prijzenpolitiek van Cycling Vlaanderen dient herzien te 

worden. De uitgaven worden verder geprofessionaliseerd met tussentijdse controles, waarbij 

sponsoring niet mag ontbreken. 
 

Het oordeel van de commissaris, dhr. Wim Heyndrickx KMPG, is dat zonder voorbehoud er een 

trouw beeld van het vermogen en financiële toestand van de vzw werd gegeven. De voorgelegde 

cijfers zijn van toepassing volgens de Belgische normen. 
 

De Algemene Vergadering bekrachtigt de jaarrekening 2018, budgetwijziging 2019 en budget 2020 

met handgeklap. 
 

9. Kwijting aan de bestuurders en commissaris 
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 
 

10. Slotwoord door voorzitter Wim De Geyter 

 

 

De voorzitter: Wim De Geyter    De secretaris: André Vanlint 


