Beleidsplan
2017-2020

Gent, 31 oktober 2016

Voorwoord
Op vandaag is het wielrennen nog altijd één van de populairste sporten in
Vlaanderen: de klassiekers op de weg en de wedstrijden in het veld brengen
heel wat supporters op de been en genieten een nog toenemende
belangstelling in de media. De mediabelangstelling voor deze evenementen
is van zeer groot belang om sponsors te kunnen aantrekken die deze
organisaties financieel ondersteunen.
Deze populariteit en mediabelangstelling worden gevoed door onze sportieve
successen. Op de afgelopen Olympische Spelen in Rio behaalden we een
gouden medaille met Greg Van Avermaet in het wegwielrennen, een bronzen
medaille met Jolien D’Hoore op de piste en een mooie ereplaats voor Elke
Vanhoof in de BMX-discipline.
Toch mogen we ons niet blind staren op deze immense populariteit van de
sport, de mediabelangstelling en de sportieve successen. We moeten tevens
erkennen dat het in de wielerport op verschillende vlakken beter kan en moet.

Wij stellen vast dat heel wat organisaties van jeugd- en kermiskoersen
het moeilijk hebben om financieel rond te komen. Naast de financiële
uitdagingen worden deze organisaties geconfronteerd met steeds
stringentere eisen inzake veiligheid en regelgeving.
Voor een kind is de weg vinden naar het wielrennen niet zo evident.
Vele factoren maken dat de instapdrempel momenteel vaak te hoog is.
En als jeugdrenners de stap naar de junioren niet onmiddellijk met
succes kunnen maken haken velen af. Ten gevolge hiervan wordt de
kweekvijver voor jonge talenten steeds kleiner.
Het dameswielrennen staat in Vlaanderen nog in de kinderschoenen.
Vorig jaar werd een commissie op nationaal niveau opgericht om, na
een grondige analyse, specifieke acties naar die doelgroep te
definiëren. Dit is een zeer positieve trend die in de komende jaren
verder doorgetrokken dient te worden.
Om de concurrentie aan te gaan met diverse nevenorganisaties
werden in de afgelopen jaren extra diensten aangeboden aan de
recreanten. Vanuit de markt vangen wij positieve signalen op. Een
bevestiging dat wij hierop kunnen verder bouwen om de groei in aantal
clubs en leden een extra boost te geven.
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Met het nieuwe sportdecreet, dat dit jaar werd goedgekeurd, wil minister
Muyters de sportfederaties aanzetten tot een professionelere aanpak. De
sportfederaties zullen beoordeeld en gesubsidieerd worden op basis van de
realisatie van de doelstellingen die zij voorop gesteld hebben. Een definitieve
breuk met het verleden waar het enkel om cijfers (bvb. ledenaanal) ging – met
ingang van het nieuwe decreet worden de “output” en de kwaliteit van de
dienstverlening als sportfederatie gemeten.
Rekening houdend met onze interne en externe analyse, alsook met de
uitdagingen en vereisten van het nieuwe decreet, hebben wij met onze Raad
van Bestuur in december 2015 beslist een grondige doorlichting te maken van
onze federatie en op basis hiervan onze visie, missie en strategische
doelstellingen vast te leggen voor de komende jaren.
Het resultaat van dit proces heeft zijn weerslag gevonden in het Beleidsplan
2017-2020, waarvan u kennis kan nemen in onderhavig document.
Wij geloven dat de implementatie van dit beleidsplan het wielerlandschap in
Vlaanderen op de weg naar Tokyo 2020 anders zal kleuren. Wij hebben de
weg van verandering alvast gesymboliseerd door middel van de introductie
van een nieuw logo en een nieuwe naam waaronder de federatie zal
opereren: Cycling Vlaanderen, het kloppend hart van het wielrennen.

Laat ons het wielrennen in Vlaanderen een nieuw elan geven!

Jules Vandergunst
Voorzitter Wielerbond Vlaanderen vzw
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1. Inleiding
Dit beleidsplan 2017-2020 is het resultaat van een project van iets meer dan 9
maanden. Bij de aanvang van dit project werd een analyse gemaakt van de
interne omgeving, de externe omgeving, trends en markante feiten.
Naast de analyse van de cijfers en resultaten van de voorbije beleidsperiode
werden de sterkten, zwakten, opportuniteiten en bedreigingen van de
wielersport in Vlaanderen in kaart gebracht.

Aan deze inventarisatie hebben meer dan 100 medewerkers en vrijwilligers uit
de federatie deelgenomen; iedere groep vertegenwoordigde een doorsnede
van het strategisch werkveld. De resultaten van deze Analyse 2013-2016
worden voorgesteld in Hoofdstuk 3 van dit Beleidsplan.

Op basis van deze bevindingen werden in overleg met de Raad van Bestuur
de Visie, Missie en Waarden van de federatie vastgelegd. De visie werpt
een blik op de toekomst en beschrijft de gewenste situatie op lange termijn;
In de missie heeft de federatie haar bestaansgrond en identiteit bepaald. Aan
deze missie werden ook de waarden van de federatie gekoppeld. Deze
werden gearticuleerd rond het acroniem ‘FIETS’: Fairplay, Integriteit,
Enthousiasme, Transparantie en Samenwerking. Deze elementen worden
verder beschreven in Hoofdstuk 4.

De strategie verduidelijkt hoe het toekomstbeeld, dat in de visie staat
beschreven, bereikt zal worden. Binnen het beleidsplan zijn de Strategische
Doelstellingen en de eraan gekoppelde Operationele Doelstellingen één
voor één weerspiegelingen van het proces waarbij informatie en
terugkoppeling vanuit de verschillende hoeken van het strategisch werkveld
bij elkaar gebracht werden. Tevens werden deze doelstellingen geformuleerd
binnen de context van de visie, missie en waarden van de federatie.
De Strategische Doelstellingen worden beschreven in Hoofdstuk 5 terwijl de
Operationele Doelstellingen zijn uitgewerkt in Hoofdstuk 6. Het detail voor
iedere van deze operationele doelstellingen werd opgenomen als Bijlage I
aan dit beleidsplan.
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Teneinde het beleidsplan over de komende beleidsperiode 2017-2020
succesvol te kunnen implementeren werden ook reeds de basisprincipes van
de toekomstige structuur en bestuur van de federatie vastgelegd en
goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Deze principes worden toegelicht in
Hoofdstuk 7.
Hoofdstuk 8 bevat het Financieel Plan terwijl in hoofdstuk 9 het
Medewerkers Plan wordt toegelicht. Beide plannen werden opgesteld vanuit
de continuïteit van het werkingsjaar 2016 en houden vooralsnog geen
rekening met de mogelijke extra inkomsten of uitgaven ten gevolge van de
implementatie van het beleidsplan 2017-2020, noch mogelijke aanpassingen
van het personeelbestand.

Het Beleidsplan 2017-2020 is voor de federatie een ambitieus project om
vastgestelde trends, verbeterpunten en opportuniteiten te vertalen naar
aangepaste processen en structuren. Het plan vormt dan ook de leidraad voor
Cycling Vlaanderen voor de volgende Olympiade. Een Olympiade waar de
focus zal gelegd worden op kwaliteit en ondersteuning van de leden en de
clubs.
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2. Aanpak, implementatie en opvolging
2.1 Opmaken van het beleidsplan
Begin december 2015 werden het beleidsplanningsproces en de
vooropgestelde aanpak vastgelegd in overleg met een externe consultant.

Het was de uitdrukkelijke vraag van de Raad van Bestuur van Wielerbond
Vlaanderen om voor de volgende beleidsperiode een beleidsplan op te maken
waarbij de federatie verder kan groeien en geprofessionaliseerd kan worden
rekening houdende met het nieuwe decreet alsook de huidige en toekomstige
uitdagingen van de wielersport.

Teneinde aan deze vraag te beantwoorden werd vooreerst een SWOTanalyse (identificatie van sterkten, zwakten, bedreigingen en opportuniteiten)
uitgevoerd. De synthese van deze analyse werd op 25 maart 2017
gepresenteerd aan de Raad van Bestuur.

Op basis van de bevindingen uit de SWOT-analyse, alsook uit de analyse van
de interne en externe beschikbare informatie, werden vervolgens de visie,
missie en waarden van de federatie besproken en goedgekeurd door de Raad
van Bestuur.

In een volgende stap werden de strategische doelstellingen bepaald. Naast
de klassieke doelstellingen rond groei en verdere professionalisering van de
federatie werden tevens de doelstellingen voor drie beleidsfocussen
(innovatie, laagdrempeligheid en jeugdsport) vastgelegd.

Vervolgens werden voor iedere strategische doelstelling de operationele
doelstellingen geformuleerd. Deze laatste werden niet louter geïnventariseerd
maar maakten tevens het voorwerp uit van een consultatie met specialisten
binnen de federatie teneinde deze bondig te kunnen omschrijven. Zodoende
werd de inhoud van iedere operationele doelstelling voor iedereen betrokken
bij het beleidsplanningsproces verbijzonderd en verduidelijkt.

Bji het opstellen van het financieel plan en het medewerkersplan werd, mede
op basis van de operationele doelstellingen, nagegaan welke de mogelijke
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impact zou kunnen zijn op de vereiste middelen en competenties voor de
realisatie van het beleidsplan.

2.2 Implementatie van het beleidsplan
De implementatie van het beleidsplan 2017-2020 zal stapsgewijs verlopen
met een vooropgestelde methodiek voor de implementatie van de diverse
operationele doelstellingen. Zo zullen na indiening van het beleidsplan de
prioriteiten jaar per jaar bepaald (en waar nodig bijgestuurd) worden en zullen
de diverse projecten opgestart worden. Hiervoor zal de federatie (met
aandacht voor specifieke competenties) werkgroepen oprichten. Deze
werkgroepen zullen het hen toegewezen project uitwerken en voorleggen ter
goedkeuring aan de Raad van Bestuur. Zij zullen ook de implementatie
opvolgen.

2.2.1 Praktische implicaties
De periode 2017-2020 zal een transitieperiode zijn in de herstructurering en
heroriëntatie van de federatie. Gedurende deze periode zal het voorliggend
beleidsplan gradueel geïmplementeerd worden met bijzondere aandacht voor
de continuïteit van de organisatie.
De implementatie van het beleidsplan 2017-2020 zal afhangen van:



de ontvangen subsidies van Sport Vlaanderen, rekening houdende met
de overgang naar het nieuw Decreet (overgangsregeling 75-50-25-0%)
de snelheid van uitvoering

Een aantal praktische implicaties van de implementatie van het beleidsplan
2017_2020 zullen zich manifesteren rond o.a. de volgende aspecten:






de samenstelling van de Raad van Bestuur en andere
bestuursorganen
het profiel en de bevoegdheden van de bestuurders, de CEO en de
voorzitters van de provinciale afdelingen, alsook diverse commissies
en comités
de stroomlijning van de administratieve en financiële processen
het opmaken van de begroting op basis van de behoeften voor de
uitvoering van het beleidsplan, eerder dan op basis van de ontvangen
werkingsmiddelen (en het zoeken van extra financiering indien nodig)
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2.2.2 Basisprincipes
Voor de implementatie van het beleidsplan 2017-2020 is een eenvoudig kader
nodig om de verschillende bouwstenen te integreren en op één lijn te
brengen. Dit kader moet voor iedereen (bestuurders, CEO, medewerkers en
vrijwilligers) eenvoudig, onmiddellijk herkenbaar en aantrekkelijk zijn.

Hierna volgen enkele basisprincipes dewelke gehanteerd zullen worden bij de
implementatie van het beleidsplan:
1. Individuele doelstellingen op alle niveaus
Individuele prestatiedoelen zijn van cruciaal belang voor de gedragenheid en
het succes van de implementatie van de strategie op alle niveaus.
Binnen de federatie zullen alle individuele prestatiedoelstellingen aan de
globale strategie gekoppeld worden en bepaald en beoordeeld worden op
individueel niveau (individueel : per persoon en per club of bestuurseenheid)

2. (Individuele) Opvolging en coaching
Regelmatige opvolging en coaching zullen de medewerkers motiveren en
verhogen de kansen op succesvolle implementatie van het beleidsplan. Ook
hier zal de nodige aandacht aan besteed worden bij de implementatie van het
beleidsplan.
3. Communicatie
Transparante en begrijpelijke communicatie creëren de nodige duidelijkheid
en betrokkenheid bij de strategie. De strategie zal het voorwerp dienen uit te
maken van diverse vergaderingen, discussiegroepen, informele en formele
ontmoetingen, het intranet en de website, mededelingsborden, screen-savers,
posters en andere creatieve middelen om de strategie te communiceren.
4. (Mogelijke) bijsturing van de strategie en het beleidsplan
De strategie is het actieplan op lange termijn om de visie van de federatie te
verwezenlijken. Een update van de strategie (en het beleidsplan) is een vast
onderdeel van de implementatie. Jaarlijks zal beoordeeld worden in welke
mate bepaalde aanpassingen nodig zijn. Hierbij zullen mogelijke wijzigingen
in de biotoop van de federatie alsook feedback m.b.t. de successen en lessen
uit de implementatie in overweging genomen worden.
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2.3 Opvolging van het beleidsplan
De federatie zal (via een externe consultant) de voortgang van het
beleidsplan (realisaties versus doelstellingen/planning) opvolgen en deze
periodiek rapporteren aan de Raad van Bestuur.

Naast metingen van de effecten van de implementatie van de operationele
doelstellingen zal er een periodieke evaluatie, rapportering en opvolging
plaats vinden. Tenslotte zal de federatie, via de Raad van Bestuur, jaarlijks
de implementatie van het beleidsplan 2017-2020 evalueren en bijsturen waar
nodig geacht.
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3. Analyse 2013-2016
3.1 Trends en markante feiten
Onderstaande grafieken geven de evolutie weer van een aantal cijfers vanaf
de opstart tot 2015. De cijfers van 2016 toppen we af in December 2016,
deze zijn dus nog niet opgenomen in deze grafieken.
Sinds het ontstaan van Wielerbond Vlaanderen, de vroegere benaming van
Cycling Vlaanderen, zien we een constante groei in het aantal leden. In de
volgende grafieken kunnen zien dat het vooral het aandeel van de recreatieve
fietser is dat voor deze groei zorgt.
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Vanaf de start in 2001 waar we 13,467 leden telden zijn dit er 45,121 eind
2015.
2013 was een jaar waar er een serieuze sprong gekomen is in het
ledenaantal. Dat jaar hebben we bij de recreatie een nieuwe vergunning in het
leven geroepen waar we de recreant de mogelijkheid geven om zijn gezin
(iedereen die op hetzelfde adres staat gedomicilieerd) voor een kleine
meerkost aan te sluiten. Het succes van de gezinsvergunning laat zich
meteen merken in de cijfers.
Een groot aantal van deze leden werden in 2015 ondergebracht in 1274
clubs.
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3.1.1 Ontwikkeling en Jeugd
Als sportfederatie had Wielerbond Vlaanderen tot 2010 een specifiek decreet
met bijhorende reglementering inzake jeugdwielrennen. Dit decreet was de
basis om een jongerenopleiding (24u lessenpakket) te koppelen aan de
competitie vergunning <15j.
De voorbije 15j is er aan deze jeugdopleiding weinig tot geen verandering
geweest en zijn er jongeren die vanaf hun 5j (enkel binnen BMX), 9j (voor de
andere disciplines) tot 14j dezelfde soort opleiding krijgen. Deze opleiding
brengt een dubbel gevoel met zich mee. Dubbel in de zin van een
meerwaarde voor hun ontwikkeling maar ook als een verplichting en dus hoge
instapdrempel richting competitiewielrennen.

# Jeugdleden
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Uit bovenstaande tabel kunnen we een duidelijke evolutie zien in het aantal
jeugdleden. Een constante groei over de jaren heen met een grote inbreng
van de <12 jarige.
Door de eenheidsvergunning (vergunning waarmee je aan alle disciplines kan
deelnemen) is het moeilijk om hier een objectief getal op te plakken van
bepalende discipline. We kunnen wel een assumptie maken dat het aandeel
van BMX hier groter is dan de andere disciplines. Een assumptie die we
maken op basis van groeiende aantal aanvragen van stuurbord nummers
BMX binnen deze leeftijdscategorie.
De populariteit van het wielrennen bij de jeugd kunnen zien we ook terug op
de initiaties (Cyclo Cross) en de laagdrempelige initiatieven (Dikkebanden
races). De exacte cijfers worden niet bijgehouden (werkpunt in nieuwe
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beleidsperiode) en zijn dus een veronderstelling op basis van feed back van
de organisaties.

3.1.2 Competitie
# vergunninghouders COMPETITIE
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

De bovenstaande grafiek geeft het totaal aantal vergunninghouders
Competitie weer. Sinds het ontstaan van de federatie in 2001 kende deze een
gestage groei tot en met 2010 waarna er een daling is ingezet die nu een
stagnatie kent.
De uitsplitsing in cijfers per leeftijdsgroep geeft echter een reëler beeld weer
van de verhoudingen. Deze uitsplitsing is dan ook belangrijk bij het bepalen
van verdere acties. Acties die leeftijdsgroep gebonden moeten worden.
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# vergunninghouders COMPETITIE / leeftijdsgroep
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De <15 categorie (rennertjes van 5 tot 14j) is een jaar per jaar groeit kent. De
groeifactor hierin is het aandeel van de specifieke BMX vergunninghouders,
zoals reeds eerder aangehaald in punt 3.1.1.
Vanaf 2009 is een daling ingezet in het aantal rennertjes bij de <19
categorieën (renners van 15 tot 18j) die zich verder zet tot op heden.
Oorzaken hiervan kunnen we terug vinden in :





Niveau verschillen tussen renners binnen het peloton wat zorgt voor
afhalen
Keuze mogelijkheden en sneller wisselen tussen andere sporten.
Vroegere instap in de sport en zodoende een drop out verschuiving
naar vroegere leeftijd
…
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# WEDSTRIJDEN
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Om aan wielrennen te doen heb je natuurlijk een wedstrijd nodig om aan deel
te nemen. De grafiek geeft het grillig verloop weer van het aantal wedstrijden
in de loop der jaren.
Een grillig verloop onder meer door de weeromstandigheden in bepaalde
jaren (lange winterperiode bij start seizoen en daardoor afgelasten van
wedstrijden) maar zoals ook uit de SWOT analyse blijkt door meerdere
factoren die aan de daling van aantal wedstrijden liggen.




Organisatie comités die stoppen, verouderen
Wegeninfrastructuur die niet toelaat om pelotons over te sturen
Bijkomende kosten die steeds hoger oplopen.
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3.1.3 Recreatie
# vergunninghouders WIELERTOERISME-VTT
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De bovenstaande grafiek geeft het totaal aantal vergunninghouders
wielertoerisme-vtt weer. Door de jaren heen is het aantal recreatieve leden
blijven stijgen. In 2008 en in 2013 zijn er 2 kantelmomenten op te tekenen. In
2008 werd de familievergunning ingevoerd. Dit betekende meteen een mooie
stijging in het aantal recreatieve fietsers. Sinds 2013 werd dan weer actiever
ingezet op het promoten en het aantrekkelijker maken van de vergunning
wielertoerisme-vtt. Ook dit laat zich zien inde grafiek.
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In de grafiek op vorige pagina is te zien dat het aandeel vrouwelijke
recreatieve leden jaar na jaar stijgt. Het gros van die vrouwelijke leden zijn
evenwel te vinden binnen de familievergunningen. We mogen er dus niet van
uit gaan dat ze allen actief zijn.
Om een idee te krijgen wie van onze leden actief is, kunnen we kijken binnen
de gegevens (zie de tabel hieronder) die we verkrijgen via de inschrijvingen
op de toertochten We kunnen dit recent analyseren door het invoeren van het
Esso Best Of Belgium Cycle Tour klassement. Dit is een klassement waarbij
alle leden die deelnamen aan toertochten van Wielerbond Vlaanderen punten
konden verdienen. Het aantal deelnames en de score per persoon werden er
bijgehouden. Dit zijn richtinggevende cijfers aangezien men ook buiten de
toertochten toch heel actief kan zijn.
# unieke
# aangesloten
recrealeden bij een
recreaclub

# niet
aangesloten bij
een recreaclub

# deelnames

+18 man
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- 18 man
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- 18 vrouw
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13.754

9.109

4.645

88.504

Uit de bovenstaande tabel kunnen we een aantal zaken afleiden:









Slechts15% van de unieke recreatieve leden die deelnamen aan
recreatieve fietstochten op de kalender van Cycling Vlaanderen zijn
vrouw.
Slechts 5% van de unieke recreatieve leden is jonger dan 18 jaar.
13.754 recreatieve leden van de 39.500 (cijfer september 2016)
hebben minstens eenmaal deelgenomen aan een toertocht. Dit is
goed voor 35%.
65% van onze aangesloten leden fietsen niet op onze toertochten.
66% van de unieke recreatieve leden die deelnamen aan
toertochten zijn aangesloten bij een club.
87% van de totale aantal deelnames zijn voor rekening van de
mannen.
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Als we in bovenstaande tabel het aantal recreatieve toertochten bekijken, dan
zien we een duidelijke negatieve trend doorheen de jaren. Oorzaken waar we
aan denken zijn:





Overaanbod aan fietstochten zowel op de kalender van Cycling
Vlaanderen als op andere concurrerende fietskalenders
Strenger wordende wetgevingen
Verouderen van clubbestuurders van clubs die toertochten
organiseerden
Organiserende clubs die niet meegaan met de tijd. Niet inspelen op de
veranderende noden van de wielertoerist.
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3.2 SWOT-analyse
3.2.1 Methodiek
De SWOT-analyse (identificatie van sterkten, zwakten, bedreigingen en
opportuniteiten) vormde de basis voor het verdere beleidsplanningsproces.
De basisinformatie voor deze analyse werd verkregen door middel van
workshops met een aantal relevante doelgroepen.
Deze doelgroepen werden vastgelegd in overleg met de Raad van Bestuur en
waren zodanig gekozen dat er een representatieve doorsnede van de
federatie bekomen werd. Zo werden naast de Raad van Bestuur niet alleen
de provinciale besturen bevraagd, maar konden tevens bepaalde groepen
(bvb. competitie, recreatie, topsport) alsook belanghebbenden (‘stakeholders’)
hun bijdrage leveren (bvb. KBWB, Vlaamse Wielerschool), net zoals
representatieve groepen voor o.a. het dameswielrennen en een
vertegenwoordiging van de clubs.
Tijdens deze workshops werd de federatie geanalyseerd volgens vier
invalshoeken, zijnde de periode oprichting-2012, de periode 2013-2016, de
interne werking en de externe omgeving. Voor elk van deze vier topics
konden de deelnemers aan de workshops hun bevindingen noteren in termen
van sterkten, zwakten, bedreigingen en opportuniteiten.
Na de workshops werden alle bevindingen geïnventariseerd en geanalyseerd
op basis van ordening volgens diverse invalshoeken. Deze zijn weergegeven
in de tabel hieronder:
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3.2.2 Resultaten
Als resultaat van de workshops werden 1.443 observaties vastgelegd,
bestaande uit:





391 sterkten
840 zwakten
116 opportuniteiten
96 bedreigingen

Voor de uitwerking van het beleidsplan werd gestreefd naar een behoud van
de sterkte punten, het voorkomen van de bedreigingen en het wegwerken van
de zwakke punten en het benutten van de opportuniteiten.

3.2.2.1 Sterkten
De SWOT-analyse heeft heel wat positieve punten (sterkten) naar voren
gebracht. We citeren hieronder enkele markante punten:

-

-

-

Er is een sterke samenwerking met de clubs (begeleiding,
ondersteuning, informatieverstrekking, opleiding en bijscholing)
De provinciale afdelingen staan dicht bij de basis en hebben voeling
met de lokale geplogenheden en opportuniteiten
De reductie van het aantal leden in de Raad van Bestuur heeft
bijgedragen tot een meer effectieve en efficiënte aansturing
De investeringen in de wielerbanen van Gent en Zolder dragen zeer
goed bij tot de promotie van deze discipline maar tevens tot de
promotie van het wielrennen bij de jeugd
Introductie van nieuwe technologieën (bvb. transponders)
Ontwikkeling en verdere groei van de discipline ‘BMX’
Opleiding van de jeugd en werking van het Jeugdsportfonds
Gestage groei van het aantal leden ‘dames’ en het aantal
dameswedstrijden
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-

-

-

-

-

De ‘Kids Challenge’ is een mooi initiatief ter promitie van de sport bij de
jeugd
De wielersport is open voor alle leeftijden en niveaus en is nog zeer
populair : getuige hiervan is de blijvende groei van de recreatiesport
De organisatie van wielerwedstrijden is kwalitatief zeer hoogstaand
De Topsportschool draagt zeer goed bij tot de vroege detectie van
toptalenten in het wielrennen
De federatie beschikt over een zeer uitgebreide en sterke ‘pool’ van
toptrainers en jeugdtrainers

KBWB draagt via diverse initiatieven bij aan de verdere ontwikkeling
De ondersteuning en begeleiding door Sport Vlaanderen worden alom
geprezen
De federatie werkt op het vlak van jeugdinitiatie en –opleiding zeer
goed samen met de Vlaamse Wielerschool
Fietsen krijgt bij de Overheid meer aandacht als sport – de sport past
in het sociaal klimaat van een gezonde levensstijl
Het wielrennen geniet een blijvende aandacht in de media en kan ook
een hefboom zijn voor de promotie van onze regio voor toerisme

De centralisatie vormde een eerste belangrijke stap om de provinciale
activiteiten te ondersteunen en verder te verbeteren
De inzet en motivatie van alle medewerkers/vrijwilligers is enorm hoog
De aanpassingen van het ICT-platform dragen bij tot een efficiënte
werking (bvb. verwerking en publicatie van de uitslagen van
wielerwedstrijden) en sterke administratieve ondersteuning
De communicatie is sterk verbeterd door de invoering van een nieuwe
website en de publicatie van het magazine naar alle leden
De federatie heeft diverse initiatieven ondernomen voor de promotie
van de wielersport naar het brede publiek (bvb. Velofollies, Mon
Ventoux, ...)
Diverse sessies rond medisch verantwoord sporten werden zeer
positief onthaald
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3.2.2.2 Zwakten en bedreigingen
Uit de SWOT-analyse zijn een heel groot aantal verbeter- en
aandachtspunten voor de federatie naar boven gekomen. Omwille van de
veelheid en diversiteit van de geïnventariseerde punten volgt hierna een
oplijsting van de ‘rode draad’ in deze bevindingen:
-

Eilanden – Gebrek aan één visie en één agenda
Contradicties in visie van stakeholders
Belangenconflicten en “wij-zij”-houding
Quasi exclusieve operationele oriëntatie – strategie ?

-

Vastgeroest in tradities en rollen
Organisatie is vergrijsd en draait op routine en traditie
Gebrek aan duidelijke rollen / verantwoordelijkheden
Gebrek aan gespecialiseerde profielen
Meer specifieke competenties vereist – alle niveaus

-

Afwezigheid van duidelijke communicatie
Weinig transparantie / geen controle op de werking
Gebrek aan contacten/overleg met overheid en bedrijfsleven
Onvoldoende afstemming met de Overheid (wetgeving,
personeelsstatuten, subsidies, ….)
Weinig of geen visibiliteit van de organisatie

-

Nood aan extra middelen – sponsoring
Allocatie en besteding van middelen

-

Kloof personeel / vrijwilligers – Gebrek aan beleid terzake
Zijn er nog ‘vrijwilligers’ ? – aantal en motivatie
Erkentelijkheid naar vrijwilligers & medewerkers ?
Vergoeding vrijwilligers vs. betaling professionelen
Onvoldoende contacten met de basis – clubs & leden
Vergrijzing – beperkte instroom jonge medewerkers

-

Onderwaardering van disciplines naast Weg & Veld
Initiatieven rond Jeugd zijn onvoldoende gealigneerd en niet afgestemd
met de visie (LTAD)
‘Reglementitis’ – te veel / inconsistent

-
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3.2.2.3 Opportuniteiten
Naast de zwakten en bedreigingen werden tijdens de workshops heel wat
opportuniteiten genoteerd. Deze opportuniteiten manifesteren zich op diverse
domeinen – de belangrijkste opportuniteiten zijn de volgende:
-

-

-

-

-

-

-

aantrekken van gekwalificeerde medewerkers voor de commissies
meer efficiënte werking door afbakening van taken en
verantwoordelijkheden
vernieuwen en verjongen van de Raad van Bestuur door inbreng van
leden uit het bedrijfsleven en de sport
BMX is een belangrijke aantrekkingspool (bij de jeugd) voor de verdere
uitbouw van de sport
invoeren van een vergoeding ter compensatie van de kosten gemaakt
voor de jeugdopleiding – dit kan clubs stimuleren om te blijven
investeren in jeugdopleiding
steeds meer dames stappen op de fiets – meer potentiële leden
promotie en initiatie in jeugdwielrennen vanaf het Lager Onderwijs (en
in het onderwijs in het algemeen)
recreatief fietsen past in een cultuur van meer beweging en gezonder
leven: recreatie vormt dé groeipool bij uitstek voor WBV
succesverhalen uit het buitenland zouden inspirerend moeten/kunnen
werken op de verder uitbouw en ontwikkeling van Topsport in
Vlaanderen (bv. Sky in UK, Orica in AUS, …)
centralisatie van ondersteunende diensten (administratie,
boekhouding, juridisch, ICT, …) in een afzonderlijke structuur te delen
met andere federaties
fusie met nevenbonden
extra inkomsten uit partnerships met bedrijven en sponsoring kunnen
aangewend worden voor specifieke initiatieven waar subsidies alleen
ontoereikend zijn
kosten voor de organisatie van wedstrijden kunnen verlaagd worden
door centralisatie van infrastructuur en logistieke ondersteuning
een actief recruterings- en verloningsbeleid kan zorgen voor het
aantrekken en behouden van hoog gekwalificeerde medewerkers – dit
soort medewerkers is absoluut noodzakelijk voor de verdere groei van
WBV als organisatie
uitbouwen van een digitaal platform met toepassingen voor aanvraag
van vergunningen, wedstrijdlicenties, attesten, opleidingen,
transponders, …
nog meer gebruik maken van de mogelijkheden van nieuwe
technologie voor de introductie van nieuwe wedstrijdvormen, het

Pagina 23 van 69

verhogen van de beleving van de renner/deelnemer, het meten van de
resultaten, …
-

-

-

-

nog niet alle samenwerkingsverbanden zijn volledig uitgenut: zoals
bvb.met universiteiten voor studies en stageplaatsen, met fietswinkels,
met multi-sportfederaties voor sportkampen, …
nieuwe disciplines moeten gekoesterd, ontwikkeld en ondersteund
worden : zij vormen immers de nieuwe aantrekkingspolen naar de
jeugd
het nieuw Decreet geeft aanleiding tot een nieuw beleidsplan en
kansen voor een nieuw en beter ‘top-down’ beleid en bestuur
het nieuw beleidsplan vormt een opportuniteit voor het analyseren en
bepalen van de centralisatie, decentralisatie of uitbesteding van
bepaalde taken en verantwoordelijkheden
het nieuw beleidsplan kan een opportuniteit vormen om sponsoring
integraal deel te laten uitmaken van de financiering van de werking van
WBV
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4. Missie, visie en waarden
Net zoals elke zichzelf respecterende organisatie heeft de federatie nood aan
een missie en een visie. De missie en visie zijn de leidraad bij alles wat er in
de federatie gebeurt. De waarden vormen de leidraad naar de vooropgestelde
objectieven (visie en missie) van de federatie.

3.1 Missie
Een missie definieert het bestaansrecht en identiteit van een organisatie.
Door middel van haar missie geeft de federatie aan wie zij is, wat ze doet en
wat ze wil bereiken. De missie is tijdloos, maar wel toe te passen op het
heden. Een missie staat dus, in tegenstelling tot een visie, niet voortdurend
ter discussie.

De federatie staat in voor de ontwikkeling en groei van de wielersport in
Vlaanderen.
De federatie ontplooit, samen met en voor haar clubs, tal van initiatieven
binnen de diverse disciplines zijnde wegwielrennen, veldrijden, piste,
mountainbike en BMX.
De federatie richt zijn initiatieven op een zo breed mogelijk publiek zijnde de
jeugd, dames, mannen en G-sporters en biedt kansen op ieder niveau van de
sport (initiatie, recreatie, competitie en topsport).
De federatie werkt intens samen met KBWB en (sport-)instanties en
onderhoudt belangrijke relaties met de Overheid en de bedrijfswereld.
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3.2 Visie
Een visie is inspirerend. Een visie geeft een visionair en ambitieus beeld van
wat de federatie wil zijn. In de definitie van de visie kijken we naar de wereld
van nu en de kansen in de toekomst en beschrijven we de gewenste
droomsituatie.
Om deze visie te formuleren werden volgende vragen beantwoord:
 welke ontwikkelingen (economisch, sociologisch, technisch, politiek)
zijn belangrijk voor onze organisatie?
 hoe ziet onze toekomst eruit en die van onze concurrenten?
 welke ambities hebben we op langere termijn?
 welke basiscompetenties moeten we ontwikkelen?

De visie van de federatie luidt als volgt :

De huidige context van het wielrennen biedt ruimte voor vernieuwende
initiatieven met een visie op lange termijn. Het wielrennen is een sport die nog
steeds verder ontwikkelt en globaliseert. De wielersport vervult een
belangrijke sociale, economische, sportieve en maatschappelijke rol.
Gezien de continue ontwikkeling van de sport alsook de potentiële effecten op
het terrein van gezondheid, economie, toerisme, verenigingsleven en
vrijwilligerswerk, ruimtelijke ontwikkeling en promotie van steden en regio’s,
reikt de impact van WBV veel verder dan de wielersport zelf.
WBV wenst in deze context een belangrijke positie in te nemen en gekend te
zijn voor zijn bijdrage.
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3.3 Waarden
De waarden zijn het DNA van de federatie. Ze verduidelijken 'wie we zijn' en
'waar we voor staan', kortom wat de federatie typeert en verbindt.
Deze waarden geven richting aan het gedrag van de medewerkers en
bepalen hoe de organisatie en de medewerkers:



de opdrachten, voorzien in de missie, zullen uitvoeren om de visie te
realiseren
dagelijks omgaan met de betrokkenen die belang hebben bij de goede
werking van de federatie.

De federatie draagt volgende waarden hoog in het vaandel. Zij vormen de
basis voor alle initiatieven in de uitvoering van het beleidsplan:

F airplay
I ntegriteit
E nthousiasme
T ransparantie
S amenwerking
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5. Strategische doelstellingen
5.1 Doelstellingen
De missie en visie zijn de leidraad bij alles wat er in de federatie gebeurt. De
waarden vormen de leidraad naar de vooropgestelde objectieven (visie en
missie) van de federatie.
Om ervoor te zorgen dat de visie gerealiseerd kan worden, heeft de federatie
een strategie ontwikkeld. Deze strategische doelstellingen zijn ontstaan uit de
de SWOT-analyse, alsook de missie en visie zoals vastgelegd voor de
federatie. Van deze tien doelstellingen zijn er drie (8-9-10) gericht op een
specifieke beleidsfocus.
1. Realiseren van de verdere groei van het aantal leden en clubs door
betere interactie en ondersteuning, alsook door professionele
communicatie en bredere promotie

2. Actualiseren en formaliseren van de taken en verantwoordelijkheden
van de diverse bestuursorganen (Raad van Bestuur, Provinciale
Afdelingen, Commissies/Comités en Clubs)

3. Aantrekken van bijkomende middelen (o.a. via sponsoring) voor het
introduceren van nieuwe wedstrijdvormen en nieuwe technologieën
(met specifieke aandacht voor het aspect veiligheid)

4. Uitbouwen van LTAD (Long Term Athlete Development), in combinatie
met studies, met harmonisering van de middelen en initiatieven voor
jeugdwerking en specifieke aandacht voor het dameswielrennen

5. Vereenvoudigen en verduidelijken van structuren en reglementering
over de diverse disciplines / onderzoeken van de mogelijkheden tot
samenwerking met ‘concurrerende’ organisaties

6. Verbeteren van de interactie en communicatie met alle
belanghebbenden (KBWB, FCWB, VWS, Sport Vlaanderen, VWB,
nevenbonden, Overheid en Media)
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7. Professionaliseren van de organisatie door aantrekken van extra
middelen en stroomlijnen van de interne processen en systemen

BELEIDSFOCUSSEN
8. Innovatie – Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening door
partnerships, verdere automatisering en introductie van nieuwe
technologieën

9. Jeugdsport – Uitbouwen en verder professionaliseren van de
begeleiding van de jeugd door middel van een betere ondersteuning
van clubs alsook de organisatie van specifieke evenementen ter
promotie en ontwikkeling van de jeugdsport

10. Laagdrempeligheid – De toegang tot de wielersport verbreden en
verder diversifiëren door de uitbouw van de meest aantrekkelijke
disciplines voor iedere sporter
Deze strategische doelstellingen werden verder uitgewerkt in de operationele
doelstellingen.
TOPSPORT
Het einddoel van onze Topsportwerking zijn prestaties op WK en OS.
Door het intensifiëren van de verschillende reeds bestaande
ontwikkelingsprogramma’s zal daarnaast worden gewerkt aan de
(middel)lange termijndoelstellingen via talentdetectie, -ontwikkeling en opvolging.
De technisch directeur topsport van Cycling Vlaanderen beslist, als voorzitter
van de Topsportcommissie en lid van de Sporttechnische Commissie van
Belgian Cycling, mee over zowel prestatieprogramma’s als
ontwikkelingsprogramma’s.
Ook de verdere uitbouw van Topsportinfrastructuur en Topsportevenementen
blijft vereist. Wij rekenen hiervoor ook op een verdere externe ondersteuning
van de overheid.
Een meer gedetailleerde omschrijving aangaande dit deelaspect van het
beleidsplan kan worden teruggevonden in de bijhorende afzonderlijk
Beleidsplan Topsport 2017-2020.
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5.2 Key Performance Indicatoren (KPI’s)
Teneinde de voortgang en realisatie van de strategische doelstellingen te
meten werden per doelstelling Key Performance Indicatoren vastgelegd.
1. Realiseren van de verdere groei van het aantal leden en clubs
door betere interactie en ondersteuning, alsook door
professionele communicatie en bredere promotie
KPI 1.1
Per eind 2020 is het aantal aangesloten leden met
15% toegenomen t.o.v. 2016
Eigenaar
Competitie & Recreatie
KPI 1.2
Per eind 2018 is er via het TOP-kanaal één
centrale plaats voor het aanbieden van
ondersteunende diensten naar clubs en leden.
Eigenaar
DSKO
KPI 1.3
Medio 2017 is de nieuwe huisstijl van Cycling
Vlaanderen alsook een communicatiestrategie en
communicatieplan (interne en externe
communicatie) uitgewerkt en geïmplementeerd
Eigenaar
Communicatie
2. Actualiseren en formaliseren van de taken en
verantwoordelijkheden van de diverse bestuursorganen (Raad
van Bestuur, Provinciale Afdelingen, Commissies/Comités en
Clubs)
KPI 2.1
Per eind 2017 heeft de Raad van Bestuur een
duidelijke taakomschrijving en functiebepaling van
de verschillende actoren binnen Cycling
Vlaanderen vastgelegd, gecommuniceerd en
geïmplementeerd
Eigenaar
RvB
KPI 2.2
Per eind 2020 bereikt Cycling Vlaanderen een
score van minstens 85% inzake Goed Bestuur en
de Code Muyters
Eigenaar
RvB
3. Aantrekken van bijkomende middelen (o.a. via sponsoring) voor
het introduceren van nieuwe wedstrijdvormen en nieuwe
technologieën (met specifieke aandacht voor het aspect
veiligheid)
KPI 3.1
Per eind 2017 is er een duidelijke strategie voor de
implementatie van nieuwe technologieën bij de
wedstrijden
Eigenaar
Competitie
KPI 3.2
Per eind 2017 is er een degelijk uitgewerkt
sponsordossier en er duidelijke afspraken met alle
belanghebbenden (KBWB, VWS, ..) rond
sponsoring en sponsorwerving
Eigenaar
RvB
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4. Uitbouwen van LTAD (Long Term Athlete Development), in
combinatie met studies, met harmonisering van de middelen en
initiatieven voor jeugdwerking en specifieke aandacht voor het
dameswielrennen
KPI 4.1
Per eind 2017 is de visie van de federatie over
LTAD ter ondersteuning van de clubs.uitgewerkt in
diverse modules
Eigenaar
Jeugdcommissie
KPI 4.2
Medio 2018 is er een model (draaiboek) uitgewerkt
ter ondersteuning van clubs die een recreatieve
jeugdwerking willen opstarten.
Eigenaar
Recreatie
KPI 4.3
Medio 2018 is er een duidelijk plan rond het
dameswielrennen met focus op aantrekken van
dames naar de sport en het ondersteunen van de
deelname van dames
Eigenaar
Cel Dameswielrennen (ism KBWB)
5. Vereenvoudigen en verduidelijken van structuren en
reglementering over de diverse disciplines / onderzoeken van
de mogelijkheden tot samenwerking met ‘concurrerende’
organisaties
KPI 5.1
Tegen het einde van de beleidsperiode 2020 zijn
de reglementeringen grondig geanalyseerd,
verduidelijkt en aangepast waar nodig
Eigenaar
Commissie Reglementen
KPI 5.2
Per eind 2017 is een draaiboek met duidelijke
richtlijnen voor organisatoren, steden en
gemeenten m.b.t. de organisatie van
wielerwedstrijden
Eigenaar
Competitie
6. Verbeteren van de interactie en communicatie met alle
belanghebbenden (KBWB, FCWB, VWS, Sport Vlaanderen,
VWB, nevenbonden, Overheid en Media)
KPI 6.1
Tegen eind 2017 is er een algemene en
éénduidige agenda van de overlegmomenten voor
diverse commissies, comités alsook het overleg
met diverse belanghebbenden
Eigenaar
RvB
KPI 6.2
Medio 2018 is het vrijwilligersbeleid van de
federatie hervormd, geformaliseerd en
gecommunicerd naar alle betrokken. Tegen eind
2020 is dit nieuw beleid volledig operationeel (in
alle geledingen van Cycling Vlaanderen)
Eigenaar
Comp & Recrea
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7. Professionaliseren van de organisatie door aantrekken van
extra middelen en stroomlijnen van de interne processen en
systemen
KPI 7.1
Per eind 2018 zijn de interne processen (met
specifieke aandacht voor de administratieve en
financiële stromen) geanalyseerd en
gerationaliseerd.
Eigenaar
RvB & Financiële commissie
KPI 7.2
Eind 2017 is er voor elke werknemer/vrijwilliger
een aanspreekpunt inzake ICT opleiding.
Eigenaar
CEO & IT
BELEIDSFOCUSSEN
8. Innovatie – Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening door
partnerships, verdere automatisering en introductie van nieuwe
technologieën
KPI 8.1
Per eind 2017 is er een duidelijke strategie voor de
implementatie van nieuwe technologieën, zowel
voor de wedstrijden als voor de recreatieve
sportoefening
Eigenaar
Competitie & Recreatie
9. Jeugdsport – Uitbouwen en verder professionaliseren van de
begeleiding van de jeugd door middel van een betere
ondersteuning van clubs alsook de organisatie van specifieke
events ter promotie en ontwikkeling van de jeugdsport
KPI 9.3
Uiterlijk eind 2020 werken alle clubs binnen het
jeugdsportfonds volgens het LTAD principe en
kunnen ze deze visie verder uitdragen naar hun
leden.
Eigenaar
Jeugdcommissie
KPI 9.4
Via TOP worden jaarlijks specifieke
clinics/bijscholingen ingericht voor de jeugdclubs
Eigenaar
DSKO
10. Laagdrempeligheid – De toegang tot de wielersport verbreden
en verder diversifiëren door de uitbouw van de meest
aantrekkelijke disciplines voor iedere sporter
KPI 10.1
Per eind 2017 zijn er specifieke
aansluitingsmodaliteiten voor recreatieve
jeugdleden
Eigenaar
Recrea
KPI 10.2
Per eind 2017 is de jeugdopleiding herwerkt
waarbij de focus ligt op vernieuwing en
laagdrempelig sporten
Eigenaar
Jeugdcommissie
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TOPSPORT
Topsport
KPI TS 1
Eigenaar
KPI TS 2

Eigenaar

In de beleidsperiode Top Resultaten halen op WK
en EK 5Podia? Top 8)
Topsport
Op de OS van Tokyo willen we in elke discipline
van het wielrennen waaraan we deelnemen een
Top 8 behalen
Topsport
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6. Operationele doelstellingen
6.1 Groei - leden en clubs
Realiseren van de verdere groei van het aantal leden en clubs door betere
interactie en ondersteuning, alsook door professionele communicatie en
bredere promotie

1. Aanbieden van permanente opleiding naar de clubs
2. Aanbieden van logistieke ondersteuning aan de clubs
3. Bestendigen van de communicatie naar clubs
4. Opzetten van tweeweg communicatie met de provinciale afdelingen
5. Verdere groei en uitbouw van de discipline We
6. Verdere groei en uitbouw van de discipline Piste
7. Verdere groei en uitbouw van de discipline Veld
8. Verdere groei en uitbouw van de discipline MTB
9. Verdere groei en uitbouw van de discipline BMX
10. Promotie naar en aantrekken van bedrijvenclubs
11. Profileren van WBV door inrichten van een aantal topwedstrijden
12. Promoten van de wielersport als hefboom voor toerisme
13. Aantonen van de impact van de wielersport
14. Uitbouwen van de mediabelangstelling voor de wielersport
15. Uitbouwen van een professioneel kader voor interne en externe
communicatie
16. Promoten van WBV als dé organisatie voor de wielersport
17. Opstarten van een centraal meldpunt voor vragen en problemen
18. Verder uitbouwen van het aanbod opleidingen TOP
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6.2 Taken en Verantwoordelijkheden
Actualiseren en formaliseren van de taken en verantwoordelijkheden van
de diverse bestuursorganen (Raad van Bestuur, Provinciale Afdelingen,
Commissies/Comités en Clubs)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stellen van een set van objectieven naar de clubs
Monitoren van de werking van de clubs
Samenstelling commissies - Evaluatie, rationalisatie en optimalisatie
Vastleggen van taken en verantwoordelijkheden van de provinciale
afdelingen
Toewijzen van middelen aan de provinciale afdelingen
Hervorming van de Raad van Bestuur
Reorganisatie van het aantal commissies en afstemming met KBWB
Aligneren van de structuur van de Centrale Afdeling met het
beleidsplan
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6.3 Aantrekken van bijkomende middelen
Aantrekken van bijkomende middelen (o.a. via sponsoring) voor het
introduceren van nieuwe wedstrijdvormen en nieuwe technologieën (met
specifieke aandacht voor het aspect veiligheid)

1.
2.
3.
4.
5.

Aantrekken van specifieke sponsors voor het jeugdwielrennen
Aantrekken van specifieke sponsors in afstemming met KBWB
Benutten van de mogelijkheden van sponsoring
Aantrekken van specifieke sponsors (dames, jeugd en recrea)
Alternatief bieden voor het verdwijnen van (tal van) de lokale sponsors
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6.4 Long Term Athlete Development
Uitbouwen van LTAD (Long Term Athlete Development), in combinatie
met studies, met harmonisering van de middelen en initiatieven voor
jeugdwerking en specifieke aandacht voor het dameswielrennen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Promoten van Long Term Athlete Development (LTAD) in alle clubs
Consolidatie van middelen voor jeugdwerking
Herzien en rationaliseren van de jeugdkalender
Uitbouwen van een integraal beleid rond dameswielrennen i.s.m.
KBWB
Lanceren van wervende campagnes voor dameswielrennen /
sponsoring
Samenwerking VZW Parantee
Uitbouwen van de initiatie en promotie van de wielersport via de
scholen
Invoeren van niveaugroepen vanaf categorie 18+
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6.5 Structuren en reglementering
Vereenvoudigen en verduidelijken van structuren en reglementering over
de diverse disciplines / onderzoeken van de mogelijkheden tot
samenwerking met ‘concurrerende’ organisaties

1. Identificeren van de mogelijkheden tot samenwerking met (of fusies
van) clubs
2. Herzien van de wetgeving en compensatieregeling rond transfers
3. Optimaliseren van de samenwerking met privé-circuits
4. Rationalisatie van het aantal erkende toertochten per regio / per maand
5. Rationalisatie van het aantal wedstrijden / aantal commissarissen
6. Vereenvoudigen van de reglementering op niveau KBWB én WBV
7. Onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking met de
nevenbonden
8. Formuleren van voorstellen tot actualisering van de wetgeving
9. Verplichten van de gezondheidsscreening voor alle sporters
10. Betere afstemming en uniformiteit in de aanpak van wielerwedstrijden
tussen steden en gemeenten
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6.6 Communicatie
Verbeteren van de interactie en communicatie met alle belanghebbenden
(KBWB, FCWB, VWS, Sport Vlaanderen, VWB, nevenbonden, Overheid
en Media)

1. Duidelijke afbakening van taken en verantwoordelijkheden tussen de
bonden
2. Betere afstemming van initiatieven en sponsors met KBWB
3. Verbeteren van het overleg en de communicatie tussen KBWB en
WBV
4. Intensifiëren van het overleg met Sport Vlaanderen als partner van
WBV
5. Samenwerking met de Vlaamse Wielerschool
6. Het arrest ‘Bosman’ en de transferproblematiek bespreekbaar maken
7. PC329 omvormen tot bruikbaar Paritair Comité voor de (wieler-)sport
8. Opwaarderen van het statuut van vrijwilligers en trainers
9. Aanvragen wijziging Paritair Comité
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6.7 Professionaliseren van de organisatie
Professionaliseren van de organisatie door aantrekken van extra middelen
en stroomlijnen van de interne processen en systemen

1. Vereenvoudigen van de financiële stromen met de provinciale
afdelingen
2. Controle over de toewijzing en besteding van middelen binnen de
provinciale afdelingen
3. Bestuderen van de mogelijkheden tot delen van centrale
ondersteunende diensten
4. Vereenvoudigen en rationaliseren van structuren en bevoegdheden
5. Analyseren van andere financieringsvormen naast de subsidies van SV
6. Herzien van de allocatie (en aanwending) van middelen
7. Bieden van meer transparantie rond werving en besteding van
middelen
8. Betere afstemming rond allocatie van middelen met KBWB (en VWS)
9. Vereenvoudigen en optimaliseren van de financiële stromen en
processen
10. Permanente aandacht voor de (verlaging van de) werkings- en
inrichtingskosten van organisaties en clubs
11. Vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en profielbeschrijvingen
12. Uitbouwen van een pool van gespecialiseerde medewerkers
13. Invoeren van een jaarlijkse evaluatie en persoonlijk ontwikkelingsplan
14. Opwaarderen van het vrijwilligersstatuut (profiel, vergoeding,
erkenning, …)
15. Voorzien van specifieke opleidingen voor het personeel
16. Verkleinen van de afstand tussen ‘kaders’ en ‘vrijwilligers’
17. Migreren van ontwikkelde toepassingen naar één centraal platform
18. Professionaliseren van de ICT-ondersteuning
19. Voorzien van voldoende ICT-opleiding naar alle gebruikers
20. Verbeteren van de tijdigheid en leesbaarheid van verslagen van
vergaderingen
21. Medisch & Ethisch Verantwoord Sporten – Optimaliseren van de
administratie

Pagina 40 van 69

6.8 Innovatie
Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening door partnerships, verdere
automatisering en introductie van nieuwe technologieën

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uitwerken van partnerships met strategisch belangrijke bedrijven
Vervangen van klassieke oplossingen door nieuwe ICT-toepassingen
Uniformiseren van alle websites – Responsief – Nieuwe “look & feel”
Verbreden van de introductie van nieuwe technologiëen
Benutten van de mogelijkheden tot “data mining”
Vereenvoudigen van de administratie (meer self-service) naar
provinciale afdelingen
7. Vereenvoudigen van de administratie (meer self-service) naar clubs en
organisatoren
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6.9 Jeugdsport
Uitbouwen en verder professionaliseren van de begeleiding van de jeugd
door middel van een betere ondersteuning van clubs alsook de organisatie
van specifieke evenementen ter promotie en ontwikkeling van de
jeugdsport

1.
2.
3.
4.

Verder uitbouwen van het Jeugdsportfonds
Verder professionaliseren van de jeugdbegeleiding
Stimuleren van clubs met een jeugdbeleid
Verder uitbouwen van de Kids Challenge
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6.10 Laagdrempeligheid
De toegang tot de wielersport verbreden en verder diversifiëren door de
uitbouw van de meest aantrekkelijke disciplines voor iedere sporter

1. Beter ondersteunen van clubs door meer professionele begeleiding
2. Versoepelen van de regelgeving ter bevordering van de
toegankelijkheid
3. Verdere promotie van de wielersport via omnisportkampen
4. Inbouwen van meer variatie in de jeugdinitiatie en -opleiding
5. Verbreden van het lidmaatschap voor recreanten naar nietwielertoeristen
6. Lanceren van recreatie-organisaties (ook) voor jeugd
7. Verhogen van de investeringen en versoepelen van de reglementering
rond recreatie
8. Integratie van de promotie van de wielersport in het (lager) onderwijs
9. Afschaffen van de sportpas
10. Vereenvoudigen en stroomlijnen van de reglementering
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7. Structuur & Bestuur
7.1 De biotoop van de federatie
Cycing Vlaanderen leeft in een complexe biotoop met heel wat relaties en
interacties met betrokken en/of belanghebbende partijen.
Naast de complexiteit van de interne en historisch gegroeide organisatie
bestaande uit provinciale afdelingen, commissies en comités dient Cycling
Vlaanderen zeer goed af te stemmen met de Vlaamse Wielerschool (zeker op
het vlak van jeugdinitiatie) en Belgian Cycling (zijn de nationale federatie met
het accent hier op de topsport en internationale kampioenschappen).
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7.2 De complexiteit van de federatie
Het wielrennen bestaat uit diverse disciplines en niveaus. Derhalve vereist
deze sport ook intern binnen de federatie een aansturing vanuit diverse
invalshoeken. Naast de 5 disciplines onderkennen we ook de diverse niveaus
van sportbeoefening, gaande van initiatie (ontwikkeling van de sport(er)) over
recreatie naar competitie en topsport.
Tenslotte dient de nodige aandacht besteed te worden aan twee bijzondere
aandachtsgebieden, nl. het jeugd- en dameswielrennen.

Deze complexiteit vereist een adequate interne organisatie met de juiste
toewijzing van rollen en verantwoordelijkheden. Zonder deze wordt de
aansturing van de federatie zeer moeilijk, niet in het minst door mogelijks
conflicterende visies en belangen vanuit de diverse invalshoeken (zijnde
discipline, niveau of focusgroep).
In het beleidsplan 2017-2020 zullen deze rollen en verantwoordelijkheden het
voorwerp uitmaken van een gedetailleerde inventarisatie en bijsturing.

Pagina 45 van 69

7.3 Werking en Bestuur
Naast de complexe biotoop waarin de federatie dient te opereren alsook de
complexiteit inzake aansturing van de diverse disciplines, niveaus en
focusgroepen, dient de werking en het bestuur van de federatie aangepast te
worden aan de noden van iedere moderne organisatie en in lijn gebracht te
worden met de principes van goed bestuur.
Derhalve zullen ook op het vlak van werking en bestuur een aantal
basisprincipes gehanteerd worden met het oog op de toekomstige werking en
de implementatie van het beleidsplan.

7.3.1 Efficiënte werking
7.3.1.1 Raad van Bestuur
Voor de federatie is het van cruciaal belang dat de strategie, zoals vastgelegd
in het beleidsplan 2017-2020, correct geïmplementeerd, opgevolgd en
bijgestuurd kan worden. Derhalve zal een duidelijke focus gegeven worden
aan elk van de drie weerhouden bestuursniveaus.

De Raad Van Bestuur van de federatie zal in de toekomst werken op de visie,
missie en strategie en zal waken over de implementatie van de strategie.
Het Management Comité en het Uitvoerend Comité zullen waken over
respectievelijk de administratieve en de sportieve aspecten van de federatie
en het beleidsplan.
De operationele werking van de federatie zal in handen zijn van de
Uitvoerende Comités (één per provinciale afdeling) en de ondersteunende
diensten.
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7.3.1.2 Management Comité
Het Management Comité zal voorgezeten worden door de CEO en drie
belangrijke aandachtsgebieden omvatten, zijnde:




de ondersteunende diensten (met o.. ICT, administratie, financieel, ...)
marketing en communicatie – dit betreft een nieuwe uit te bouwen cel
een afdeling sport – hier wordt de relatie gelegd tussen de
ondersteunende diensten voor de sporttechnische materies

Onder deze laatste afdeling ressorteren de vier onderkende niveaus van de
wielersport zijnde ontwikkeling, recreatie, competitie en topsport.
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7.3.1.3 Uitvoerend Comité
Het Uitvoerend Comité zal instaan voor de coördinatie van het operationele
luik van de federatie. Alle activiteiten in dit vlak vereisen niet alleen een (te
herwerken) optimale samenwerking en coördinatie van alle activiteiten in elk
van de vijf disciplines van de wielersport, maar tevens adequaat overleg en
coördinatie tussen de diverse niveaus.
Tenslotte dient deze werking verder doorgetrokken en geoptimaliseerd te
worden in samenwerking met de provinciale afdelingen en de
clubs/organisatoren.

In het kader van de implementatie van de operationele doelstellingen van het
beleidsplan 2017-2020 zal bovenvermelde organieke structuur gehanteerd
worden als uitgangspunt voor de toekomstige organisatie van de federatie.

Pagina 48 van 69

7.3.2 Deugdelijk Bestuur
De federatie zal in de uitvoering van het beleidsplan en bij de mogelijke
aanpassing van de organisatie, structuren en/of processen de principes van
deugdelijk bestuur hoog in het vaandel dragen. Transparantie bij de
beleidsvoering, democratie doorheen de diverse beleids- en bestuursniveaus
en een adequaat systeem van interne controle zullen de basis vormen voor
de sturing van de federatie in de volgende beleidsperiodes.
De federatie zal dan ook de Code voor Deugdelijk Bestuur in Vlaamse
Sportfederaties implementeren. De 43 principes en 131 criteria zullen, in het
kader van het beleidsplan 2017-2020, beoordeeld en gradueel
geïmplementeerd worden. Zo zal in een eerste fase werk gemaakt worden
van de implementatie van de harde en zachte indicatoren.

7.3.2.1 Transparantie
Transparantie betreft de mate van openheid in het overbrengen van
informatie. Een transparante werking biedt externe actoren de mogelijkheid
om toezicht te houden op de interne werking van de organisatie, wat de
aanzet vormt tot goed bestuur.

7.3.2.2 Democratie
Democratie heeft betrekking op interne regels en normen die inherent zijn aan
democratische grondbeginselen. Meer bepaald houdt democratie verband
met de participatie in beleidsprocessen door diegenen die het voorwerp
vormen van het beleid. Sociale verantwoordelijkheid houdt verband met het
opnemen van verantwoordelijkheid ten opzichte van interne en externe
belanghebbenden.

7.3.2.3 Interne Controle
Interne verantwoording en controle voorkomt machtsconcentratie en zorgt
ervoor dat besluitvorming robuust is en vrij van ongewenste beïnvloeding.
Daarnaast zorgen interne verantwoording en controle ervoor dat geen enkele
bestuurder of departement de absolute controle heeft over beslissingen en
dat er duidelijk toegewezen bevoegdheden zijn.

De federatie zal de implementatie en naleving van deze principes op
halfjaarlijkse basis evalueren. Op deze wijze zal de Cycling Vlaanderen zeer
snel evolueren tot een vooraanstaande sportfederatie op het vlak van goed
bestuur.
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8. Financieel Plan
8.1 Budget 2017
8.1.1 Leidraad & Assumpties
8.1.1.1 Continuïteit
Het budget 2017 is opgemaakt vanuit de continuïteit van het werkingsjaar
2016 en houdt vooralsnog geen rekening met de mogelijke extra inkomsten of
uitgaven ten gevolge van de implementatie van het beleidsplan 2017-2020.

8.1.2.1 Evolutie ledenaantallen en organisaties
Verder werden een aantal assumpties gemaakt inzake de evolutie van het
competitief en recreatief wielrennen:
Competitie





Op het vlak van de clubs wordt ervan uitgegaan dat het aantal clubs in
2017 status-quo blijft met het werkingsjaar 2016 (714 clubs).
Voor wat betreft het aantal renners wordt rekening gehouden met de
voortzetting van de licht dalende trend van het aantal vergunninghouders.
Voor het jaar 2017 wordt het aantal vergunninghouders ingeschat op
8.361, zijnde een lichte daling t.o.v. het werkingsjaar 2016 (8.452
vergunninghouders).
Ook wordt ervan uitgegaan dat het aantal wedstrijden, net zoals het aantal
clubs, op hetzelfde niveau zal blijven als voor 2016, zijnde 1.912
organisaties.

Recreatie




Voor wat het recreatief wielrennen betreft wordt uitgegaan van een
verdere stijging van zowel het aantal leden (van 41.088 in 2016 naar
42.795 in 2017) als het aantal betalende leden (van 22.098 in 2016 naar
23.555 in 2017).
Deze stijging wordt dan ook doorgetrokken in het aantal dagvergunningen
(van 51.250 in 2016 naar 53.250 in 2017) daar waar het aantal
organisaties ‘recrea’ geacht wordt te stagneren op 720.

8.1.3.1 Personeelsbezetting
Tenslotte werd inzake personeelsbezetting uitgegaan van een behoud van
het personeelsbestand van 2016, zijnde ook 18,80 VTE’s in 2017. Zie ook 9.
Medewerkers Plan.
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8.1.2 Het budget 2017
Hierna volgt het budget voor het werkingsjaar 2017 voor wat betreft de
inkomsten als de uitgaven. Ook voor 2017 wordt, net zoals in de voorgaande
jaren een kleine winst genoteerd: deze wordt geraamd op 25k EUR.
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8.1.2.1 Inkomsten

Bij de inkomsten merken we op dat 37% afkomstig is van de competitie (22%
bestaat uit aansluitingen renners en 15% uit vergunningen organisatoren),
25% van subsidies en 14% van het recreatief wielrennen. Deze vormen als
dusdanig drie kwart van de inkomsten van de federatie.
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8.1.2.2 Uitgaven

Bij de uitgaven noteren we als belangrijkste posten de lonen (27%), de
verzekeringen (12%) en de uitgaven voor het wielertoerisme (11%).
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8.1.3 Verdere toelichtingen
Zowel de inkomsten als de uitgaven zullen het voorwerp uitmaken van een
mogelijke herziening ten gevolge van de implementatie van het beleidsplan
2017-2020.

8.1.3.1 Inkomsten
Enerzijds werd op het niveau van de inkomsten voor het budget 2017
rekening gehouden met de aanpassing van de tarieven voor organisaties en
vergunninghouders, alsook de evolutie van de aantallen zoals toegelicht
onder 8.1 ‘Leidraad & Assumpties’.
Anderzijds werden de subsidies vanwege Sport Vlaanderen als conservatief
ingeschat; dit omwille van het de feit dat de precieze impact van het nieuwe
decreet nog niet gekend is (en geen simulaties terzake bekend zijn).

8.1.3.2 Uitgaven
Daling
Bij de uitgaven werd één positieve impact (daling) in rekening gebracht zijnde
het volledig digitaal ter beschikking stellen van het magazine CYCLING.BE.
Naast de verhoging van de dienst ‘Pechverhelping VAB’ (+55,5k EUR) en de
publicatie van de jaarkalender (+15k EUR) impliceert dit voor de tak ‘Recrea’
een netto-daling van de uitgaven met 51,5k EUR.
Status Quo
Inzake personeelskosten werd uitgegaan van geen indexering van de lonen in
2017 maar enkel verhogingen omwillen van anciënniteit.
Ook de kosten van extern advies werd op hetzelfde niveau als voor het
werkingsjaar 2016 begroot zijnde Externe Audit (6k EUR), Juridisch Advies
(7,5k EUR) en Extern Advies (59k EUR).
Tevens werd het promotiebudget op het niveau gehouden van 2016 (55,5k
EUR).

Toename
De uitgaven voor ICT zullen toenemen t.o.v. 2016, met de verhoging van de
Afschrijvingen (nieuw systeem back-office +56,5k EUR) alsook het
abonnement voor Cloud (Conxion +19,36k EUR).
De kosten voor Verzekering stijgen eveneens omwille van de verhoging van
de verzekeringspremies (organisaties en renners). Deze verhogingen worden
doorgerekend in de vergunningen/lidgelden.
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8.2 Financieel Plan 2018-2020
8.2.1 Leidraad & Assumpties
Het financieel plan 2018-2020 is, net zoals het budget 2017, opgemaakt
vanuit de continuïteit van het werkingsjaar 2017 en houdt vooralsnog geen
rekening met de mogelijke extra inkomsten of uitgaven ten gevolge van de
implementatie van het beleidsplan 2017-2020. Hierna volgen enkele
assumpties die werden gehanteerd bij het opmaken van het plan 2018-2020.
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8.2.1.1 Inkomsten
-

-

-

-

-

-

-

Clubs:
o In het plan wordt verondersteld dat het aantal clubs nagenoeg gelijk
blijft (lichte daling van 4 clubs per jaar)
Renners:
o Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse stijging van de BMX Micro’s,
de Miniemen en de Aspiranten. Er worden echter geen
spectaculaire stijgingen verwacht zoals in verleden (o.a. na 2005
door het “Tom Boonen”-effect)
o Verder wordt verondersteld dat het aantal aangesloten Junioren,
Beloften en Elite Zonder Contract verder lichtjes afnemen maar
minder dan in het verleden. Als er meer jongeren zijn is de drop out
niet gelijk aan die jongerenstijging. Renners uit de categorie Elite
Zonder Contract die stoppen nemen een vergunning vaak Amateur
of Master of worden recreant.
o De Functievergunningen blijven nagenoeg gelijk
o Er is geen verhoging van de tarieven voorzien
Wedstrijden:
o Er wordt een zelfde daling geanticipeerd voor de Kermiswedstrijden
alsook de wedstrijden voor Junioren, Beloften en Elite Zonder
Contract. Ook hier is deze dalende trend kleiner dan in vergelijking
met de voorgaande jaren.
o Het aantal gentlemenwedstrijden wordt geacht toe te nemen
o Door het gecombineerd effect van toe- en afnames in bepaalde
categoriëen is er een daling van de inkomsten; dit wordt verklaard
doordat een wedstrijd in de categorie Gentlemen goedkoper is dan
deze voor Junioren, Beloften of Elite Zonder Contract
o Er wordt geen verhoging voorzien inzake tarieven
o Het aantal nationale en internationale wedstrijden en veldritten
wordt geacht op een gelijk niveau te blijven
Recrea:
o De stijging van het aantal leden wordt geraamd op 5% jaarlijks
o Er is geen aanpassing voorzien van de prijs van het lidmaatschap
o Het aantal dagvergunningen wordt verondersteld gelijk te blijven,
alsook het aantal organisaties
Subsidies Sport.Vlaanderen:
o Deze inkomsten wordt op hetzelfde niveau gehouden als voor 2017
o Er is geen indexaanpassing voorzien
Sponsoring:
o Het totale bedrag wordt gehouden op het niveau 2017; dit betreft
inkomsten vanwege de sponsors AG, Concordia enADMB
Vergoeding Administratie (VIA-middelen)
o Deze vergoeding neemt af pensioen Programmeur in 2018
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8.2.1.2 Uitgaven
-

-

-

-

-

-

-

-

Lonen:
 Vanaf 2018 wordt er geen informaticus meer voorzien in vast
dienstverband. Ten gevolge hiervan reserveren we in het ICTbudget 50.000€ voor ICT-ondersteuning
 Eén administratief medewerkster is voorzien op 80% maar kan
50% worden na akkoord RVA
 De loonbaremas voor de CEO en de Administratief Coördinator
worden op het niveau 2017 ingeschaald
 Er wordt een jaarlijkse index voorzien van 2%
 Er wordt geen daling verwacht van de patronale lasten (35%)
Afschrijvingen:
 De toepassing voor de automatisering van de backoffice wordt
verder afgeschreven zoals voorzien in 2017
ICT (Cloud, domeinnamen):
 50.000€ ICT Ondersteuning
 Index 2% per jaar
Werkingskosten:
 Index 2% per jaar voorzien op onderhoudskosten en
frankeermachine
Extern advies:
 Audit 6.000€
 Juridisch advies 7.500€
 Consultancy-Rebranding-Marketing 59.000€
Promotiebudget:
 Geen wijzigingen
Recrea:
 Magazine volledig digitaal
 15.000€ blijft voorzien voor opmaak en publicatie van de kalender
van de diverse organisaties
 Aangepaste prijs VAB volgens overeenkomst
 Daling provinciale werkingskost
Verzekering:
 Uitgaven evolueren samen met de toename of afname van het
aantal renners en wedstrijden
 Er is geen rekening gehouden met een eventuele nieuwe
verzekeringsovereenkomst (de huidige overeenkomst loopt tot en
met 2019)
Provinciale afdelingen:
 Tussenkomsten dalen evenredig met de afname van het aantal
renners en wedstrijden
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8.2.2 Het financieel plan 2017-2020
8.2.2.1 Inkomsten

8.2.2.2 Uitgaven
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8.2.3 Verdere toelichtingen
De implementatie van het Beleidsplan 2017-2020 zal extra middelen vergen.
Deze zijn ofwel éénmalig (voor de implementatie van de operationele
doelstellingen) of reccurrent (voor de toekomstige werking) en betreffen vnl.
de operationele doelstellingen op het vlak van:
 promotie
 vereenvoudiging
 hervorming
 sponsoring
 ICT & innovatie
Deze extra middelen zullen dienen gevonden te worden in hogere subsidies
(in vergelijking met het budget 2017), in een meer efficiënte werking en beter
bestuur alsook in bijkomende inkomsten uit sponsoring.
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9. Medewerkers Plan
9.1 Leidraad
Tijdens de periode 2017-2020 zal de federatie haar organisatie aanpassen
teneinde de strategische en operationele doelstellingen van het beleidsplan
optimaal te kunnen implementeren. Hierbij zullen objectieven zoals efficiëntie,
kwaliteitsverhoging, rationalisatie en goed bestuur hoog in het vaandel
gedragen worden. De toekomstige organisatie van de federatie zal ingericht
worden volgens de basismodellen zoals beschreven in hoofdstuk 7
(‘Structuur & Bestuur’) - Sectie 7.3 (‘Werking en Bestuur’) van dit
beleidsplan.
De implementatie van het beleidsplan kan een impact hebben op het aantal
voltijds equivalenten in dienst van de federatie. In wat volgt wordt een
overzicht gegeven van de medewerkers in vast dienstverband (en de andere
medewerkers) uitgaande van de continuïteit van de federatie, d.w.z. zonder
het in rekening brengen van mogelijke verschuivingen op het niveau van de
effectieven ten gevolge van de implementatie van het beleidsplan. Bij iedere
functie wordt een korte beschrijving gegeven van het geassocieerde
takenpakket.
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9.2 Overzicht VTE’s 2017
NAAM
X1 - Vacature

FUNCTIE DOMEIN
CEO
Algemene Leiding

Peter Verhoeven
Koen Beeckman
Mathieu Bruyneel

SC
SC
SC

Kristof De Baets

DSKO

VTE
1,00

Competitie
Topsport
Recreatie

1,00
1,00
1,00

DSKO

1,00

Trainer Topsportschool
Trainer Topsportschool
Coach MTB en Veldrijden
Coach Dames
Coach Jeugd
Wetenschappelijk Expert
Jeugdsport/ Events/ Piste VWEM
Logistiek / Initiatie Piste VWEM

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Jan Vancompernolle
Kieran De Fauw
Rudy De Bie
Ludwig Willems
Erwin Borgonjon
Erwin Koninckx
Massimo Van Lancker
Veronique Schurmann

SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM

X2 - Vacature

AC

Conny Van Nieuwenhove
An Teirlinck

AM
AM

Club- en ledenbeheer
Club- en ledenbeheer

0,80
1,00

David De Backer
Robin Vanden Abeele
Geert Verpoest

AM
AM
AM

Webmaster
Communicatie
ICT

0,80
0,20
1,00

Jordy Heymans

BKH

Financiële administratie

1,00

TOTAAL

18,80

1,00

Functies:
CEO = Algemeen Directeur
SC = Sporttechnisch Coördinator
SM = Sporttechnisch Medewerker
AC = Administratief Coördinator
AM = Administratief Medewerker
DSKO = Directeur Sportkaderopleiding
BKH = Boekhouder
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9.3 Verdere toelichtingen
9.3.1 Algemeen Directeur / CEO
VACATURE
Takenpakket:
 operationeel aansturen van de federatie
 uitstippelen van het beleid
 administratief beheer
 financieel beheer
 personeelsbeleid
 marketing- & commercieel beleid
 externe vertegenwoordiging van de federatie
 waken over de naleving van de statutaire verplichtingen van de VZW
 onderhouden van nauwe contacten met aangesloten clubs
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9.3.2 Sporttechnische medewerkers in vast dienstverband
Sporttechnisch Coördinator Competitie – Peter Verhoeven
Takenpakket:
 Organiseren van competities
 Begeleiding van sportclubs
 Promoten van de eigen sporttak
 Informatieplicht naar de clubs en de leden
 Coördineren van een jeugdsportbeleid
 Coördineren van een integraal topsportbeleid met bijzondere aandacht
voor de begeleiding van beloftevolle jongeren
 Coördinatie van de sporttechnische en (para)medische omkadering
 Opstellen leerlijnen (leerlijn per discipline)
 Opstelling jaarplannen, maand- en weekschema’s
 Opvolging van de internationale ontwikkelingen
 Ontwikkelen van (inter)nationale samenwerkingsverbanden
(trainersverenigingen, sportwetenschappelijke verenigingen)
 Opvolging van de wedstrijdprogramma’s van de geselecteerde
renners, i.s.m. de coaches
 Opvolging beleid
Sporttechnisch Coördinator Topsport – Koen Beeckman
Takenpakket:
 Coördinatie van trainingen en stages
 Samenwerking met clubs inzake topsport
 Talentdetectie en -ontwikkeling
 Uitwerking van leer- en begeleidingsmethoden
 Ontwikkeling van trainingsstructuren
 Opstelling jaarplannen, maand- en weekschema’s
 Ontwikkelen van de “leerlijn”
 Opvolging van de internationale ontwikkelingen
 Ontwikkelen van (inter-) nationale samenwerkingsverbanden
(trainersverenigingen, sportwetenschappelijke verenigingen, …)
 Opvolging topsportbeleid
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Sporttechnisch Coördinator Recreatie – Mathieu Bruyneel
Takenpakket:
 Organisatie van recreatieve sportbeoefening voor kinderen, jongeren,
volwassenen en senioren
 Promotie voor de wielersport
 Begeleiding van clubs en leden
 Organisatie van sportkampen
 Jeugdsportbeleid
 Gehandicaptensport
 Ontwikkelen van samenwerkingsverbanden tussen WBV en andere
sportfederaties, lokale en bovenlokale instanties en organisaties
 Opvolging recreatiesportbeleid
Directeur Sportkader Opleiding – Kristof De Baets
Takenpakket:
 Organiseren van kaderopleiding en bijscholing op sporttechnisch
niveau
 Samenstelling, organisatie en opvolging trainerscursussen
 Opvolging nieuwste trends in verband met trainingen en
trainingsmethodes
 Opmaken van het beleid omtrent het trainerschap in het wielrennen.
 Organisatie van de doorstroom van initiators tot trainers A/B.
 Coördinatie van TOP (Trainers en Omkaderingspool) Wielrennen
Trainer Topsportschool – Jan Vancompernolle
Trainer Topsportschool – Kieran De Fauw
Takenpakket:
 Geven van trainingen en stages aan leerlingen Topsportschool
 Implementatie leer- en begeleidingsmethoden
 Implementatie trainingsstructuren
 Opstelling jaarplannen, maand- en weekschema’s
 Link tussen TSS WBV en de Nationale kernen: samenwerking,
planning, training,…
Coach Veldrijden & MTB – Rudy De Bie
Coach Dames Wegwielrennen – Ludwig Willems
Coach Jeugd – Erwin Borgonjon
Takenpakket:
 Organisatie van trainingen en stages
 Talentdetectie
 Opvolging selecties
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Samenstelling topsportprogramma
Begeleiding bij stages en internationale wedstrijden
Opvolging nationale en internationale wedstrijden

Wetenchappelijk expert – Erwin Koninckx
Takenpakket:
 Opvolgen van wetenschappelijke trends binnen het wielrennen
 Contactpersoon voor Sport Vlaanderen in het kader van
Wetenschappelijke expertise
 Opvolgen van BMX – MTB jeugdwerking/Topsport
 Opvolgen van Junioren werking Weg
Events, Jeugdsport en Pistewerking – Massimo Van Lancker
Takenpakket:
 Opvolging van de dossiers Jeugdsport
 Event coördinator
 Sporttechnisch medewerker

Logistiek & Initiatie Piste VWEM - Veronique Schurmann
Takenpakket:
 Onderhoud fietsen federatie
 Vervoer materiaal
 Initiatie groepen
 Begeleiding sportkampen
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9.3.3 Administratieve medewerkers in vast dienstverband
Administratief coördinator – VACATURE
Takenpakket:
 Algemene leiding administratie
 Coördinatie personeelsadministratie
 Bijhouden en coördineren van het leden- en clubbestand
 Administratie juridische dossiers
 Aankoopadministratie/inventarisatie
 Organisatie van kaderopleiding en bijscholing op administratief niveau
 Begeleiding van de sportclubs op administratief niveau
 Informatieverstrekking naar de leden, de clubs en de overheid
 Promotie van de wielersport
 Coördinatie logistiek
 Algemene coördinatie Kampioenschappen van Vlaanderen
 Administratie commissies en comités
 Opvolging beleid
Administratief medewerker – Conny Van Nieuwenhove
Takenpakket:
 Algemene administratie
 Inkomende en uitgaande post
 Telefonisch onthaal
 Receptie
 Verslagenverwerking
 Inventarisatie en opvolging stock en documenten
 Administratie vergunningen
Administratief medewerker – An Teirlinck
Takenpakket:
 Algemene administratie
 Administratie clubs
 Administratie wedstrijden
Administratief medewerker – David De Backer
Takenpakket:
 Website
 Redacteur Nieuwsbrief
 Creative designer brochures en andere publicaties
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Administratief medewerker – Robin Vanden Abeele
Takenpakket:
 Interne en externe communicatie
 Huisstijl ontwikkelen en bewaken
 Nieuwsbrieven recreatie en competitie
 Beheer Sociale media
Administratief medewerker – Geert Verpoest
Takenpakket:
 Ontwikkeling en opvolging computerprogramma’s
 Advies en support i.v.m. ICT aan clubs, leden en provinciale afdelingen
 Advies en support i.v.m. ICT aan personeel
Boekhouder – Jordy Heymans
Takenpakket:
 Algemene boekhouding
 Begeleiding van clubs en provinciale afdelingen op boekhoudkundig
vlak
 Boekhoudkundige opvolging dossiers Sport Vlaanderen
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9.3.4 Andere sporttechnische medewerkers
Coach piste – Peter Pieters (op zelfstandige basis)
Takenpakket:
 Organisatie van trainingen en stages
 Talentdetectie
 Opvolging selecties
 Samenstelling topsportprogramma
 Begeleiding bij stages en internationale wedstrijden
 Opvolging nationale en internationale wedstrijden

9.3.5 Andere administratieve medewerkers
Geen
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