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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).

VISIE/MISSIE

VISIE
De visie en ambitie van Cycling Vlaanderen vertaalt zich in 8 kernpunten:
• 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
De volledige beschrijving is ook terug te vinden in het beleidsplan
2021-2024 via www.cycling.vlaanderen/over-ons/wie-zijn-wij/
beleidsplan

MISSIE
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.

HARDE & ZACHTE
INDICATOREN

HARDE & ZACHTE
INDICATOREN
VERGOEDINGEN BESTUURSORGAAN
Als de vergadering samenkomt, krijgen de bestuurders een wettelijke
verplaatsingsvergoeding.
Het Bestuursorgaan vergaderde in 2021, 8 maal, waarvan 3
vergaderingen digitaal doorgingen.
Totaal terugbetaling aanwezigheid overlegmomenten en onkosten
bestuurders: € 5 478,22

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.

BESTUURSWIJZIGINGEN
Op de Algemene Vergadering in 2021 werd Luc Geysen verkozen tot de
nieuwe secretaris van Cycling Vlaanderen.
In september 2021 werd n.a.v. het ontslag van de secretaris,
Geert Barbry aangesteld als secretaris ad-interim.

COMITÉS EN COMMISSIES
De trend van 2020 hebben we in 2021 verdergezet. Heel wat
vergaderingen werden digitaal georganiseerd. Alsook werd op het VUC
(Vlaams Uitvoerend Comité) van september voor alle disciplines een
nieuwe voorzitter verkozen. Ook werden 2 nieuwe commissies
geïnstalleerd, nl. de vrouwencommissie en de commissie official.
De federatie heeft ook in 2021 niet stilgezeten. Een synthese van het
aantal vergaderingen die in 2021 hebben plaatsgevonden.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vlaams Bestuursorgaan: 8
Uitvoerend Comité: 5
Commissie weg: 11
Commissie piste: 4
Commissie veld: 5
Commissie MTB: 4
Commissie BMX: 8
Commissie indoor: 2

•
•
•
•
•
•

Commissie jeugd: 6
Commissie recrea: 7
Audit Commissie: 3
Topsportcommissie: 4
Commissie vrouwenwielrennen: 3
Commissie official: 1

COMITÉS EN COMMISSIES
Cycling Vlaanderen blijft verder inzetten op vernieuwing en innovatie.
Dit om in te spelen op de behoeften van de huidige generatie sporters.
Jongeren en amateursporters zijn namelijk steeds op zoek naar nieuwe
uitdagingen. De federatie wil in dit aanbod voorzien.
Naast een specifieke commissie vrouwenwielrennen en officials werden
in 2021 diverse werkgroepen opgericht om na te denken over volgende
initiatieven:
•
•
•
•
•

Cycling eSports
Gravel
Urban (BMX Freestyle)
Infrastructuur (technische MTB-parcoursen)
...

Enthousiaste sporters en/of sportliefhebbers die wensen mee te denken over
specifieke zaken, of de evolutie van het
wielrennen willen ondersteunen, kunnen zich
steeds aanmelden via info@cycling.vlaanderen

EVALUATIE GOED BESTUUR
De evaluatie van Goed Bestuur 2020 werd besproken op het Bestuursorgaan.
VAN

%

INFO

Cycling Vlaanderen 89,37%

Totaal scorepercentage (+4,60%)

Cycling Vlaanderen 100%

Dimensie transparantie (+14,81%)

Cycling Vlaanderen 91,67%

Dimensie democratie (=)

Cycling Vlaanderen 78,79%

Dimensie interne verantwoording en
controle (=)

Tegenover 2020 hebben we een lichte stijging rond Goed Bestuur. Er zijn
echter nog werkpunten:
• 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 het Bestuursorgaan.

ETHISCH
VERANTWOORD
SPORTEN

ETHISCH
VERANTWOORD
SPORTEN
Als federatie zetten we hard in op een sterk beleid omtrent ethische
sportbeoefening. Concreet werden in 2021 onderstaande zaken
ondernomen.
•
•
•
•
•

Opname ethisch en verantwoord sporten in het beleidsplan 20202024.
Installatie Adviesorgaan Integriteit 2.0. Er zijn 3 extra experten met
elk hun specifieke expertise, die in het adviesorgaan zetelen.
Huidige samenstelling: 2 federatie-API’s + 4 experten (psychologie/
juridisch/medisch-ethisch/klachtenmelding/ombudsdienst).
Er werden 3 intervisiemomenten georganiseerd voor jeugdclubs en
competitieclubs.
Toetreding tot het Vlaams Sport Tribunaal, het overkoepelend
orgaan voor tucht rond grensoverschrijdend gedrag.
Cycling Vlaanderen heeft sinds 2018 twee aanspreekpunten
integriteit (API) die steeds bereikbaar zijn voor vragen.

MEDIA

MEDIA
KANAAL

INFO

Website

•

Instagram

7.816.004 paginaweergaven (waarvan
5.491.986 uniek)
• Gemiddeld 1min33/pagina
• 28.013 likes
• 30.394 volgers
15.700 volgers

Twitter

2.684 volgers

LinkedIn
Magazine
Nieuwsbrieven

2.058 volgers
12.750 unieke ontvangers/adressen
• Competitie: 18.650
• Recreatie: 35.500

Facebook

LEDEN

VERGUNNINGEN
56.779 VERGUNNINGEN
EVOLUTIE
56.779
54.149

50.811
49.087

2018

2019

2020

2021

VERGUNNINGEN = zonder functievergunningen, clublidkaarten of
bestuurders.

CLUBS
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CLUBS
ORGANISERENDE + RECREATIEVE CLUB
COMPETITIE + RECREATIEVE CLUB

880
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ORGANISERENDE CLUB
COMPETITIE + ORGANISERENDE + RECREATIEVE CLUB
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JEUGDSPORTFONDS

JEUGDSPORTFONDS
BUDGETTEN
2017

86.000

2018

91.186

2019

88.958

2020

85.422

2021

58.928

€ 191.448

105.448

204.000

€ 177.591

88.633

€ 170.007

84.585

€ 150.806

91.878

# CLUBS/MEDAILLE
8

8
42

€ 295.186

Sport Vlaanderen
zorgde in 2021 voor
een mooie extra
(corona)subsidie
van € 298.535,94

68
10

CLUBS

ZONDER LABEL

PROJECTEN

VROUWENWIELRENNEN
In 2021 werden de projecten ‘Zij Aan Zij’ en ‘Kopvrouwen’ verdergezet.
Cycling Vlaanderen begeleidt zo enerzijds meisjes tussen 12 en 18 jaar,
en anderzijds vrouwen +18 jaar, naar het competitiewielrennen. Dit met
een traject van training, workshops, enz. De federatie neemt alle
drempels weg en zorgt zo mee voor de verdere professionaliseren van
het vrouwenwielrennen.

Meer te weten komen over de projecten ter ondersteuning/promotie
van het vrouwenwielrennen in Vlaanderen? Neem een kijkje op www.
cycling.vlaanderen/vrouwenwielrennen.

TOPSPORT(SCHOOL)
De Topsportschool Wielrennen biedt talentvolle atleten de
mogelijkheid om een diploma secundair onderwijs ASO - TSO te behalen terwijl ze zich op sportief vlak in optimale omstandigheden
verder kunnen ontplooien.
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BLACK BULLETS
Cycling Vlaanderen gaat voor optimale begeleiding van jeugd en
talentvolle renners! In het kader
van het ontwikkelingsprogramma
van Cycling Vlaanderen zijn we als
federatie actief in diverse
nationale en internationale
wedstrijden. Een aanvulling en
meerwaarde voor de renners,
maar zeker geen concurrentie
voor het clubprogramma.

Black Bullets is vanaf 2022 de
nieuwe naam voor het Cycling
Vlaanderen Team

DATUM

WEDSTRIJD

CATEGORIE

15/05/2021

GP Vermarc

U23

29/05/2021

Classique des Alpes

Junioren

03/07/2021

GP Color Code

U23

05/09/2021

Omloop Het Nieuwsblad

U23

23/10/2021

GP Tombroek

U23

29-30/10/2021 H4A Beloftenweekend

U23

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

Vlaams wielerinfrastructuurplan (SD11)
Lokale ecosystemen creëren (SD8)

Maximale ondersteuning vrijwilligers (SD3)
Gesegmenteerd communicatiebeleid (SD2)
Efficiënte federatie (SD1)

Uitbouw talentontwikkeling (SD9)

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

Kwalitatieve ecreatie (SD5)

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, Actieve promotie wielersport (SD4)
dit in de vorm van een
Gezond en ethisch sporten (SD12)
SWOT-analyse.

Topsportbeleid verfijnen (SD10)

Een duidelijk plan voor het beleidsplan werd besproken in de Bestuursorganen die doorgingen in januari en februari 2020. Van daaruit werden
concrete stappen ondernomen naar de verschillende stakeholders.

CYCLOO
Begin 2022 lanceerde Cycling Vlaanderen een nieuwe applicatie. Cycloo
wijst de Vlaamse recreatieve fietser de weg naar meer beleving op en
naast de fiets. De app werd ontwikkeld met de steun van brandstofleverancier Esso.
Leden en niet-leden sparen op verschillende manieren premies bij elkaar
en kunnen zichzelf belonen in de shop!
•

•

•

Neem deel aan tal van met zorg
georganiseerde Vlaamse fietstoertochten en beloon jezelf met
Cycloo-premies!
Ontdek de mooiste routes bij jou in de
buurt en kijk welke toffe fietsspots en
hoeveel Cycloo-premies je onderweg
tegenkomt!
Op zoek naar leuke hellingen of
kasseistroken? Of dringend op zoek
naar een koffie of een toilet? Laat je
inspireren en faciliteren met de
Cycloo Spots!

JEUGD
Cycling Vlaanderen en AG Insurance willen
kinderen tussen 5 en 14 jaar veilig leren fietsen.
Op een uitdagend fietsparcours worden kinderen
begeleid door ervaren initiators en vrijwilligers om
zo hun technische vaardigheden op de fiets te
verbeteren.

SUPPORTED BY

ACTIE

#

TOTAAL #KINDEREN

Scholen

58

3.565

Events

11

3.163

Tussen 24 juli en 11 september 2021
zorgde Cycling Vlaanderen op maar
liefst 20 locaties voor een
onvergetelijke ervaring voor alle
kinderen tussen 5 en 18 jaar.
In totaal reden maar liefst 3.500 kinderen over het behendigheidsparcours.
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.

OXYCLEAN CX CHALLENGE
De 'Oxyclean CX Challenge' is een
nieuw regelmatigheidscriterium voor
jeugd- en amateurveldrijders. Het
regelmatigheidscriterium voor en van
de toekomst met een aanbod voor
iedereen, verspreid over heel
Vlaanderen met maar liefst 26
wedstrijden in seizoen 2021-2022!

OXYCLEAN

CX

CHALLENGE
by Cycling Vlaanderen

#DEELNEMERS
Omwille van de coronapandemie
werden slechts 18 van de 26 voorziene wedstrijden georganiseerd.

