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IMPULSSUBSIDIE VOOR ORGANISATIES DIE ORGANISEREN IN JANUARI/FEBRUARI  

 

DOEL  

 

Na nieuwjaar zoveel mogelijk regionale wedstrijden op de kalender krijgen van Cycling 

Vlaanderen zodat we onze renners en rensters een volwaardige kalender kunnen 

aanbieden. De afdeling/organisator krijgt een impulssubsidie indien vooropgestelde 

voorwaarden worden bereikt. 

 

VOOR WIE?  

 

- Organiserende clubs Cycling Vlaanderen  

- Afdeling Cycling Vlaanderen  

- Samenwerking tussen twee bovenstaande  

 

VOORWAARDEN 

 

- De wedstrijd moet in januari/februari 2023 worden georganiseerd.  
- Volgende categorieën moeten minstens opgenomen worden in het programma: 

o B (elite 2 en U23) 
o C (U17 en Junioren)  
o D (elite 3 en masters)  
o Vrouwen (vrouwen elite, meisjes junioren en U17)  

- Alle wedstrijden worden opgenomen op de regionale kalender van Cycling 
Vlaanderen  

- Er wordt gestreefd om zoveel mogelijk dagen van de kalender in deze periode in te 

vullen. Indien er toch twee of meer organisatoren op dezelfde dag willen 

organiseren zal er overleg zijn om deze wedstrijden te spreiden. Als men tot geen 

akkoord komt zal de veldritcommissie de aanvraag toewijzen rekening houdende 

met het tijdstip van aanvraag, de geografische spreiding en de anciënniteit. 

- De subsidie is enkel voor nieuwe organisaties. Organisaties die verschuiven tellen 

niet mee.  
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IMPULSSUBSIDIE  

 

- €1500 per organisatie  
- Dit bedrag wordt berekend op volgende uitgaves:  

o Organisatievergunning  
o Ondersteuning medische dienst  

- Ondersteuning wordt uitbetaald bij het effectief doorgaan van de wedstrijden. 
- De subsidie wordt ook uitbetaald aan organisatoren die reeds in januari/februari op 

de kalender staan.  
 

RETURN VOOR DE ORGANISATOR  

 

- Organisator krijgt financiële ondersteuning van Cycling Vlaanderen  
- Organisator mag inkomsten genereren door inkomgeld en/of catering  

 

VRIJE DATUMS 

 

Uit onderstaande datums kan worden gekozen: 

8 januari 2023 Mogelijk in alle provincies   

21 januari 2023 Enkel een wedstrijd in Vlaams-Brabant, 
Antwerpen of Limburg 

22 januari 2023 Mogelijk in alle provincies   

29 januari 2023 Mogelijk in alle provincies   

4 februari 2023 Mogelijk in alle provincies   

5 februari 2023 Mogelijk in alle provincies   

11 februari 2023 Enkel een wedstrijd in Vlaams-Brabant, 
Antwerpen of Limburg 

12 februari 2023 Mogelijk in alle provincies   

18 februari 2023 Mogelijk in alle provincies   

25 februari 2023 Enkel een wedstrijd in Vlaams-Brabant, 
Antwerpen of Limburg 

26 februari 2023 Mogelijk in alle provincies   

 

HOE AANVRAGEN?  

 

1. De organisator neemt contact op met de provinciale verantwoordelijke/provinciale 

voorzitter.  

2. De provinciale verantwoordelijk geeft dit door aan de sporttechnische coördinator. 

De SC zorgt voor het overzicht over de provincies heen.  

3. Aanvragen moeten gebeuren tegen uiterlijk 31/08/2022. 
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VRAGEN?  

 

Neem gerust contact op met onderstaande verantwoordelijken:  

Eddy Lissens  Voorzitter Vlaamse 
veldritcommissie  

eddy.lissens@gmail.com  

Eric Vanrobaeys  Provinciaal 
verantwoordelijke 
West-Vlaanderen 

wbvevar@gmail.com  

Patrick De 
Pessemier  

Provinciaal 
verantwoordelijke 
Oost-Vlaanderen 

patrickdp.ovl@gmail.com  

Swa Eliaerts Provinciaal 
verantwoordelijke 
Antwerpen 

swa-eliaerts@skynet.be  

André Van Lint  Provinciaal 
verantwoordelijke 
Vlaams-Brabant 

andrevanlint@telenet.be  

Pieter Van 
Schelvergem  

Provinciaal 
verantwoordelijke 
Limburg 

pieter.vanschelvergem@gmail.com  

Massimo Van 
Lancker 

Sporttechnisch 
coördinator 
competitie Cycling 
Vlaanderen  

massimo.van.lancker@cycling.vlaanderen  
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