
2020

2021

JAARVERSLAG

VISIE



WIE/WAT
Cycling Vlaanderen is de enige door de overheid gefinancierde en 

erkende federatie die instaat voor het wielrennen in Vlaanderen. Alle 

jeugdcompetitie, recreatie en topsportwerking valt onder Cycling 

Vlaanderen. Dit in 6 disciplines (weg, MTB, BMX, piste, veld, indoor).
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VISIE

MISSIE

De visie en ambitie van Cycling Vlaanderen 
vertaalt zich in 8 kernpunten. De volledige 
beschrijving is ook terug te vinden in het 
beleidsplan 2021-2024:
• Referentie als ondersteuner en facilitator
• Promotie en beleving
• Talentdetectie en topsportwerking
• Een uitgebalanceerde infrastructuur
• Het belang van vrijwilligers
• Samenwerking met partners
• Innovatie en digitalisering
• Structurele financiering

Cycling Vlaanderen stimuleert de ontwikkeling van de 
verschillende takken van de wielersport in Vlaanderen, van 
initiatie over recreatie tot competitie en topsport.



WAARDEN



WAARDEN
SPORTIVITEIT 

Sportiviteit is het naleven van de geschreven en de ongeschreven 
regels die bij een sport horen.

PASSIE
Een intens enthousiasme voor de wielersport.

KLANTGERICHTHEID
Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant-gebruiker en 
ernaar handelen.

TRANSPARANTIE
Openheid in wat de organisatie doet. Dat betekent ook open 
communiceren, als het goed gaat met de organisatie maar ook als 
het slecht gaat. Basisvoorwaarde voor transparantie is het openbaar 
maken van relevante informatie.
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HARDE & ZACHTE

INDICATOREN

VERGOEDINGEN RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders van het Bestuursorgaan krijgen geen vaste vergoeding per 
vergadering. Als de vergadering samenkomt, krijgen de bestuurders een 
wettelijke verplaatsingsvergoeding. Naar aanleiding van daling van 
effectieve bijeenkomsten, zijn de vergoedingen tegenover 2019 gedaald. 

Het Bestuursorgaan vergaderde in 2020, 10 x waarvan 6 vergaderingen 
digitaal doorgingen.

Totaal terugbetaling onkosten bestuurders: € 5 235,92



BESTUURSWIJZIGINGEN

In 2020 werd Filiep Jodts verkozen tot nieuwe voorzitter van Cycling 
Vlaanderen. Zijn mandaat zal duren tot de Algemene Vergadering van 
2024.

Hierdoor werd in het Bestuursorgaan, de nieuwe voorzitter van 
West-Vlaanderen, Geert Barbry, aangesteld als interne bestuurder.

BELANGENCONFLICTEN

Er zijn geen belangconflicten. De historische nauwe banden 
met de overkoepelende nationale federatie, Belgian Cycling, en 
Vlaamse Wielerschool vertaalt zich in vertegenwoordiging in 
het Bestuursorgaan en vice versa.
 

In het Bestuursorgaan zetelen 16 bestuurders, waarvan 
voorzitter, secretaris en directeur Cycling Vlaanderen. Hierbij 
zijn 5 interne en 5 externe bestuurders aangeduid, aanvullend 
1 vertegenwoordiger vanuit de Vlaamse Wielerschool en 
Belgian Cycling en 1 adviseur vanuit de financiële commissie.



COMITÉS EN COMMISSIES

2020 was een leerrijk en vernieuwend jaar voor de concrete organisatie 
van tal van comités en commissies binnen Cycling Vlaanderen. We stapten 
af van het traditioneel vergaderen en gingen over naar digitale 
vergaderingen. We kijken uit naar 2021 om een gezonde balans terug te 
vinden om beide soorten overlegmanieren te combineren.

Toch heeft de federatie zeker niet stilgezeten. Een synthese van het aantal 
vergaderingen die in 2020 hebben plaatsgevonden.

• Vlaams Bestuursorgaan: 10
• Uitvoerend Comité: 4
• Commissie weg: 12
• Commissie piste: 1
• Commissie veld: 5
• Commissie MTB: 5
• Commissie BMX: 3
• Commissie indoor: 1
• Commissie jeugd: 4
• Commissie recrea: 6
• Audit Commissie: 2
• Topsportcommissie: 4



EVALUATIE GOED BESTUUR

De evaluatie van Goed Bestuur 2019 werd besproken op het Bestuurs-
orgaan.

Tegenover 2019 hebben we een lichte daling rond Goed Bestuur. Enkele 
werkpunten zijn: 
• Rapportering in jaarverslag wat betreft bestuursvergoedingen van het 

Bestuursorgaan.
• Het bestuursorgaan stelt op basis van de visie, missie en strategische 

doelen van de organisatie de gewenste profielen van de leden van 

het Bestuursorgaan op. Die worden ter goedkeuring aan de Algemene 
vergadering voorgelegd.

• De afbakening van taken en bevoegdheden tussen de organen van de 
organisatie wordt vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk  
reglement van de organisatie.

• Jaarlijks functioneringsgesprek met directeur door Bestuursorgaan.

Cycling Vlaanderen 84,77% Totaal scorepercentage (-3,16%)

Cycling Vlaanderen 85,19% Dimensie transparantie (+14,82%)

Cycling Vlaanderen 91,67% Dimensie democratie (-2,77%)

Cycling Vlaanderen 78,79% Dimensie interne verantwoording en 
controle (+18,18%)
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ETHISCH 

VERANTWOORD

SPORTEN

• Opname ethisch en verantwoord sporten in het  
beleidsplan 2020-2024.

• Installatie van het Adviesorgaan Ethisch verantwoord  
sporten.

• Voorbereiding voor intervisiemomenten ter ondersteuning 
van de jeugdclubs om sensibilisatie en mobilisatie rond 
ethische verantwoord sporten bespreekbaar en kenbaar te 
maken.

• Toetreding tot het Vlaams Sport Tribunaal, het  
overkoepelend orgaan voor tucht rond grens- 
overschrijdend gedrag. 

Als federatie zetten we hard in op een sterk beleid omtrent ethische sport-
beoefening. Concreet werden in 2020 onderstaande zaken ondernomen.

Cycling Vlaanderen heeft sinds 2018 twee 
aanspreekpunten integriteit (API) die steeds 
bereikbaar zijn voor vragen.



MEDIA
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LEDEN

VERGUNNINGEN

ACTIEVE LEDEN

ACTIEVE LEDEN = personen aangesloten bij Cycling Vlaanderen die de 
wielersport beoefenen, recreatief en/of competitief.
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CLUBS



UBS
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JEUGDSPORTFONDS

BUDGETTEN

# CLUBS/MEDAILLE
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CORONAJAAR



CORONAJAAR

JULI - SEPTEMBER



CRISISCOMMUNICATIE

Om alle leden correct te informeren werd nauw 
contact gehouden met de overheid. 

Richting meer openingen en mogelijkheden voor 
de sport, organiseerde Cycling Vlaanderen heel 
wat lobbywerk naar het kabinet toe. Dit om de 
fietssport en de wedstrijden zo snel mogelijk 
weer op te starten in veilige omstandigheden.

• Update op website en sociale media na 
iedere Nationale Veiligheidsraad

• Persberichten omtrent wijzigingen  
maatregelen voor fietsers

• Overleg met diverse instanties en andere 
federaties

FAQ CORONA
Inzake snelle en duidelijke communicatie omtrent de laatste 
maatregelen werd een pagina opgemaakt met veelgestelde vragen: 
www.cycling.vlaanderen/corona-faq



ONDERSTEUNING CLUBS & LEDEN

280.000 euro. Dat is het totale bedrag dat werd vrijgemaakt ter 
ondersteuning van leden, clubs en organisatoren ten gevolge van de 
coronapandemie.

• Aanpassing clubaansluiting
• Vermindering tarief organisatievergunning  

en tarief afwachtingswedstrijden
• Clubondersteuning logistiek en ICT
• Schrapping prijzengeld U17 en Junioren
• Voordeeltarief Sabam en Billijke Vergoeding

280.000
EURO STEUN



LEDEN- & CLUBACTIES

#DeGrootsteWielerFamilie

• 15 digitale Webinars: opleidingen 
sporter en clubs (training, voeding, 
werking digitaal portaal, ...)

• 30 uitgepijlde ritten
• 18 online races
• Aanbod routes op RouteYou

Flandrienactie

26/08/2020 44.508 leden
26/11/2020 45.583 leden +2,42%
31/12/2020 48.812 leden +9,30%

KeepYourDrive
9

WEKEN
37

UITDAGINGEN

1.130
INZENDINGEN

Motivatieactie waarbij deelnemers 
elkaar uitdagen en verder stimuleren 
om te blijven sporten.

VERLENG EN WIN: ongeziene social 
media campagne. Ondanks corona-
jaar een mooie stijging van 8% t.o.v. 
vorig jaar aan recreatieve leden 
behaald.

EVOLUTIE RECREATIEVE LEDEN 
AUGUSTUS - DECEMBER



PROJECTEN



VROUWENWIELRENNEN

Doel: meisjes tussen 12 en 18 jaar begeleiden naar het 
competitiewielrennen. Dit met een traject van training, 
workshops, enz.

Doel: vrouwen 18+ samen in 

teams helpen opbouwen naar een 
eerste échte wielerwedstrijd. Dit 
met een aanbod aan trainingen en 
workshops. 

Cycling Vlaanderen neemt alle drempels weg.

• 52 meisjes in het traject van ZAZ met 19  
georganiseerde activiteiten

• 60% reed actief wielerwedstrijden 
• Stijging aanvragen promovergunning bij  

meisjes (10,50% in 2019 tegen >>> 19% in 
2020). 



TOPSPORT(SCHOOL)

# LEERLINGEN IN 

TOPSPORTSCHOOL

Op 1 september 2020 zijn 3 BMX’ers gestart op de Topsportschool 
wielrennen. Een unieke kans met het oog op de Olympische Spelen van 
2024 en 2028.
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DIGITALISERING

Begin september werd een grote IT-oefening uitgevoerd 
met een datamigratie naar een volledig nieuwe backoffice. 

Voor de leden van Cycling Vlaanderen betekent dit een 
volledig nieuw portaal, waarbij een vergunningsaanvraag 
voortaan volledig digitaal kan gerealiseerd worden. 
Dit is een nieuwe digitale stap in vergunningsaanvraag voor 
alle huidige en nieuwe leden. Ook de clubbestuurders 

kunnen het beheer van hun club volledig digitaal uitvoeren, 
dit van vernieuwen van de aansluiting tot het aanvragen 
van wedstrijden/recreatieve fietstochten.

Het nieuwe portaal werd gelanceerd in september, en 
wordt in de loop van 2021 nog verder afgestemd op het 
gedrag van de eindgebruiker.

Dit geeft Cycling Vlaanderen de ruimte om haar leden 
efficiënter te informeren in de stand van zaken van hun 
aanvraag of gegevens. 



BELEIDSPLAN

Zoals iedere erkende sportfederatie, dient ook Cycling Vlaanderen met een 
nieuw olympiadejaar een beleidsplan uit te stippelen voor de komende 4 
jaar. 

Een duidelijk plan voor het beleidsplan werd 
besproken in de Bestuursorganen die 
doorgingen in januari en februari. Van daaruit 
werden concrete stappen ondernomen naar de 
verschillende stakeholders. 

Vooreerst hebben we een bevraging 
ondernomen bij alle stakeholders, dit zowel 
digitaal als een rechtstreekse bevraging in 
vorm van een bijeenkomst met de provinciale 
afdelingen. Vanuit alle feedback hebben we 
een synthese opgesteld, dit in de vorm van een 
SWOT-analyse. 

Van hieruit heeft Cycling Vlaanderen een 12-tal 
strategische doelen opgesteld, ieder met zijn 
specifieke operationele doelstellingen. 



Maximale ondersteuning vrijwilligers (SD3)
Gesegmenteerd communicatiebeleid (SD2)

Efficiënte federatie (SD1)

Actieve promotie wielersport (SD4)

Gezond en ethisch sporten (SD12)

Vlaams wielerinfrastructuurplan (SD11)

Lokale ecosystemen creëren (SD8)

Kw
al

ita
tie

ve
 e

cr
ea

tie
 (S

D5
)

Ui
tb

ou
w

 ta
le

nt
on

tw
ik

ke
lin

g 
(S

D9
)

To
ps

po
rt

be
le

id
 ve

rfi
jn

en
 (S

D1
0)

BELEIDSPLAN



KIDZ ON WHEELZ

EVENEMENTEN

5-14 jarigen
8 evenementen

4.000 kinderen

SCHOLENACTIE

10-12 jarigen
50 evenementen  
(10/provincie)
5.000 kinderen

WHEELZ

KIDZ ON 

WHEELZ
Doelstelling: kinderen veilig leren fietsen 
op een uitdagend parcours en hen de liefde 
voor de fiets laten ontdekken. Onderstaande 
cijfers zijn richtcijfers in een normaal jaar.

Ondanks de coronapandemie 
bereikten we in 2020 
2.700 kinderen.
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PARTNERS


