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INLEIDING  

 
Art. 1: Het reglement Recreatieve sportbeoefening, goedgekeurd door de VCR en door het 
bestuursorgaan van Cycling Vlaanderen bekrachtigd, is toepasselijk op alle verenigingen, individuele 
of clubleden die van de vzw Cycling Vlaanderen afhangen en die zich bezighouden met recreatieve 
sportbeoefening, recreatieve fietstochten, veldtoertochten (VTT), in de ruimste betekenis van het 
woord.  
 
De bij de vzw Cycling Vlaanderen aangesloten clubs en leden worden geacht de reglementen en de 
beslissingen die ter aanvulling van de statuten en het intern reglement worden getroffen, volledig te 
onderschrijven. Zij aanvaarden het gezag van de algemene vergadering en van het Vlaams 
Bestuursorgaan van Cycling Vlaanderen en van de verschillende commissies of subcommissies die 
door het bestuursorgaan van Cycling Vlaanderen eventueel worden opgericht of erkend.  
 
De leden en de clubs aangesloten bij Cycling Vlaanderen zullen in geval van een geschil eerst de 
inwendige rechtsprocedure uitputten alvorens het geschil voor te leggen aan de rechtbank of aan een 
arbitrage.  
 
De clubs en de leden die verzuimen hun verplichtingen tegenover de afdeling na te komen, alsook zij 
die de reglementen overtreden of de federatie schade toebrengen, kunnen op voorstel van 
bestuursorgaan van de provinciale afdeling, door de bevoegde bondsinstantie geschorst worden. Zij 
kunnen ook uitgesloten worden, overeenkomstig de statuten van de vzw Cycling Vlaanderen.  
 
Art. 2: Alle gevallen welke niet in dit reglement voorzien zijn vallen onder de bevoegdheid van de VCR 
die zich het recht voorbehoudt te allen tijde het reglement aan te vullen of te wijzigen. Aanvullingen 
of wijzigingen zullen, na goedkeuring door het VCR en bekrachtiging door het bestuursorgaan van 
Cycling Vlaanderen, in de recreatieve nieuwsbrief en op de website verschijnen.  
 
Art. 3: Conform het interne reglement van Cycling Vlaanderen wordt de VCR samengesteld op basis 
van de expertise van de leden op het doelgebied waarvoor de commissie is opgericht.  
Elke commissie heeft een voorzitter en zoveel leden als nodig is om het doelgebied goed op te volgen. 
Elke Provinciale afdeling kan iemand van de eigen afdeling voorstellen om deel uit te  
maken van een commissie, indien deze commissie nog geen lid van de Provinciale  
afdeling telt.  
 
De VCR heeft tot doel  

- het opvolgen van de recreatieve sportbeoefening;  
- het uitwerken en aanpassen van voorstellen voor de reglementering; 
- het uitwerken en bewaken van het beleid in de sport van het Uitvoerend  

Comité, de visie en strategie van het Bestuursorgaan, en de waarden van de  
Federatie. 
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HOOFDSTUK I – ORGANISMEN  

 
A. VLAAMSE COMMISSIE RECREATIESPORT (VCR)  
 
Art. 4: De Vlaamse Commissie voor Recreatiesport bestaat uit de voorzitter, de sporttechnische 
coördinator recreatieve sportbeoefening, de vijf provinciale commissievoorzitters en één lid per 
provinciale afdeling. Het bestuursorgaan van Cycling Vlaanderen benoemt en ontslaat de voorzitter.  
Tot de bevoegdheid van de commissie behoren alle kwesties die verband houden met wielertoerisme 
en andere recreatieve activiteiten. Het stelt reglementen op en past deze toe. Het stelt een beleidsplan 
op en ziet toe op de uitvoering ervan. Ook gaat zij over tot de samenstelling van de recreatieve 
fietskalender, die uitsluitend het recht van de vzw Cycling Vlaanderen blijft. De herdruk, 
vermenigvuldiging of verspreiding van bedoelde kalender zijn zonder uitdrukkelijke toelating van de 
vzw Cycling Vlaanderen verboden. De VCR is verantwoordelijk voor de door haar ingediende begroting.  
 
Art. 5: Het bestuursorgaan van Cycling Vlaanderen stelt elke commissie of subcommissie aan die hij 
nuttig acht in het belang van de vzw Cycling Vlaanderen. Elke commissie kan voorafgaandelijk 
subcommissies oprichten die nuttig zijn voor haar werking en waarvan de samenstelling en de 
bevoegdheden door het bestuursorgaan van Cycling Vlaanderen moeten worden goedgekeurd.  
 
B. PROVINCIALE COMMISSIE VOOR RECREATIESPORT (PCR)  
 
Art. 6: In elke provincie wordt, als verlengstuk van het VCR een provinciale commissie voor 
recreatiesport (PCR) opgericht. Zij heeft als taak de beslissingen en afspraken gemaakt door het VCR, 
en de activiteiten en manifestaties eigen aan de recreatiesport, op provinciaal vlak uit te voeren en te 
beheren.  
De PCR is samengesteld uit een voorzitter en maximum vier effectieve leden, welke volgens de statuten 
en het huishoudelijk reglement van de afdeling worden benoemd. De voorzitter wijst onder de leden 
PCR een secretaris en een ombudsman of - vrouw aan.  
De voorzitters van de afdelingen zijn, voor zover zij geen effectief lid zijn, van ambtswege lid met 
stemrecht van de PCR. 
 
C. SECRETARIAAT RECREATIESPORT  
 
Art. 7: Het secretariaat recreatiesport is gevestigd in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx, 
Strandlaan 3, 9000 Gent. De betalingen dienen te geschieden volgens de richtlijnen bepaald door de 
vzw Cycling Vlaanderen. 
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HOOFDSTUK II  

 
A. LIDKAARTEN - VERZEKERINGEN  
 

1. AFLEVERING EN WIJZIGING.  
 
Art. 8: De lidkaart is een administratieve identiteitskaart, uitsluitend afgeleverd aan Belgische en 
buitenlandse staatsburgers, die kiezen voor het lidmaatschap bij een club van Cycling Vlaanderen met 
zijn lokaliteit in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of als individueel lid bij de federatie. 
Het bestuursorgaan van Cycling Vlaanderen behoudt zich het recht voor om zonder rechtvaardiging al 
dan niet een lidmaatschap af te leveren. De lidkaart omvat het lidmaatschap bij de vzw Cycling 
Vlaanderen en een verzekering welke beantwoordt aan de voorschriften van het decreet van de 
Overheid.  
 
Art. 9: Het lid kan zelf via de website van Cycling Vlaanderen zijn persoonlijke gegevens wijzigen in het 
ledenbestand van de federatie.  
 

2. AARD.  
 
Art. 10: Cycling Vlaanderen levert volgende lidmaatschappen WIELERTOERIST-VTT af:  
A. Een lidmaatschap geldig van 1 januari tot 31 december. Het lidmaatschap moet elk jaar opnieuw 
worden gevalideerd.  
B. Een lidmaatschap “familie” geldig voor dezelfde periode als (A) wordt afgeleverd voor alle personen 
welke onder hetzelfde dak wonen.  
C. Een promotielidmaatschap voor de nieuwe leden, geldig vanaf 1 september tot en met 31 december 
van het volgende jaar.  
D. Een dagvergunning, geldig tijdens het ganse verloop van de organisatie waarvoor men is 
ingeschreven.  
 

3. VERZEKERINGEN  
 

Art. 11: Ieder lid is verzekerd in burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden, rechtsbijstand en 
persoonlijke ongevallenverzekering. De verzekering beantwoordt aan de voorschriften van het decreet 
van de Vlaamse Overheid. Ook bestuurders van een E-bike of speedpedelec zijn gedekt door de 
verzekeringspolis van Cycling Vlaanderen.  
 
B. LIDMAATSCHAP CLUB  
 
Art. 12: Ieder lid is vrij al dan niet aan te sluiten bij een club naar keuze. 
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HOOFDSTUK III - ALGEMENE VOORSCHRIFTEN  

 
A. SEIZOENEN EN DAGEN  

 
Art. 13: De fiets - en veldtoertochten worden ingeschreven op de kalender gedurende de periode 
vastgesteld door de VCR. De kalender omvat al de organisaties van het laatste weekend van februari 
tot het laatste weekend van februari van het volgende jaar. De clubuitstappen en permanente tochten 
mogen op elke dag van het jaar worden georganiseerd. Alle aanvragen om organisaties in te schrijven 
op de kalender worden jaarlijks hernieuwd.  
 
Art. 14: Om als officiële organisatie opgenomen te worden in de kalender, dient de aanvraag ervan 
gericht aan het secretariaat van de PCR volgens de richtlijnen van de voorzitter PCR. 
Voor de organisaties opgenomen in de kalender wordt een bondsbijdrage van € 20,00 betaald. Voor 
de betalingsmodaliteiten dienen de organisatoren zich te schikken naar de richtlijnen opgelegd door 
Cycling Vlaanderen.  
 

B. ORGANISATOREN  
 

Art. 15: Buiten de VCR en de provinciale commissies voor recreatiesport zijn alleen de clubs met 
recreatieve activiteiten, aangesloten bij Cycling Vlaanderen, gemachtigd te organiseren De betrokken 
voorzitters PCR mogen een afwijking toestaan voor toeristische of promotionele doeleinden, na 
raadpleging van hun commissie.  
Zij mogen ook hun medewerking verlenen aan buitenstaande recreatieve evenementen, waarvoor zij 
gesolliciteerd worden, indien ze georganiseerd worden in overeenstemming met de reglementen van 
Cycling Vlaanderen en na een voorafgaandelijk akkoord van de voorzitter van de PCR.  
 
Art. 16: De burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden van de organisatoren is gedekt door de 
polis van Cycling Vlaanderen. Evenals een persoonlijke ongevallenverzekering voor de medewerkers.  
 

C. DEELNEMERS  
 

Art. 17: De deelnemers woonachtig in België dienen in het bezit te zijn van een lidmaatschap 
afgeleverd door Cycling Vlaanderen, de Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles of door een andere 
Belgische recreatieve federatie, van welke de verzekeringspolis beantwoordt aan de voorwaarden van 
het decreet van de Vlaamse Overheid (VWB, VBR, FFBC).  
Buitenlandse deelnemers moeten in het bezit zijn van een lidmaatschap afgeleverd door Cycling 
Vlaanderen, de Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles of door hun federatie, welke beantwoordt aan 
de voorwaarden van het decreet van de Vlaamse Overheid. Niet-aangeslotenen kunnen deelnemen 
aan de organisaties van Cycling Vlaanderen mits aanschaf van een dagvergunning welke eveneens 
beantwoordt aan de verzekeringsvoorschriften van het decreet van de Vlaamse Overheid.  
 
Art. 18: Het individueel deelnemen aan fiets- en veldtoertochten is toegelaten vanaf de leeftijd van 5 
jaar. De minimum leeftijd moet bereikt zijn de dag van de uitstap. 
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D. UITRUSTING  
 
Art. 19: Elke fiets, mountainbike, speedpedelec, E-bike of tandem die aan de wettelijke voorschriften 
voldoet is toegelaten.  
 

E. INSCHRIJVINGEN  
 

Art. 20: De organiserende club staat in voor het registreren en het scannen van de deelnemers aan 
de fiets- of veldtoertochten. Aan deelnemers welke niet in het bezit zijn van een geldig lidmaatschap, 
zoals beschreven in artikel 17 van dit reglement, leveren zij verplicht een dagvergunning af. De 
organisator moet zich bewust zijn van de decretale verplichting en de verantwoordelijkheid niet-leden 
op die manier te verzekeren. De aanvraagformulieren in verband met de dagvergunningen houdt hij 
minimum drie maanden ter beschikking van de verzekeringsmakelaar.  
 
Art. 21: De gescande deelnemers, en het aantal dagvergunningen, aan de Cycling Vlaanderen 
organisaties dienen zo snel mogelijk via de Cycling Vlaanderen ScanApp te worden doorgestuurd.   
 
Art. 22: De kostprijs van de dagvergunning bedraagt 2,00 euro. De betalingen aan de boekhouding van 
CYV dienen te gebeuren volgens de richtlijnen bepaald door Cycling Vlaanderen.  
 
Art. 23: De prijszetting van de organisaties wordt bepaald door de organiserende club zelf. De 
provinciale commissies kunnen aan de clubs wel richtlijnen meegeven rond de prijszetting. 

Jongeren tot en met maximum 14 jaar (U15) kunnen gratis deelnemen aan de organisaties 
ingeschreven op de kalender van CYV. Niet-leden U15 dienen een dagvergunning te nemen, maar 
dienen de 2 euro niet te betalen. Zij worden verzekerd door de sportpromotionele verzekering van 
Cycling Vlaanderen. 
 
Art. 24: De organisator zal voor elke tocht een of meerdere rust- & bevoorradingsposten voorzien. De 
openingstijd van de posten wordt voor de cyclo & VTT tochten bepaald op basis van een gemiddelde 
snelheid tussen minimum 15 km/u. en maximum 30 km/u.  
 

F. VEILIGHEIDSMAATREGELEN - ORGANISATOREN  
 

Art. 25: De organisatoren zijn verplicht de wegcode te doen naleven. Het voorzien van een "eerste 
hulp bij ongeval" is ten zeerste aanbevolen. Hiervoor mag beroep gedaan worden op de diensten van 
een officiële hulporganisatie.  
 

G. VERKEERSVOORSCHRIFTEN - DEELNEMERS  
 

Art. 26: Alle deelnemers aan de fiets - en veldtoertochten dienen steeds de verkeersvoorschriften na 
te leven zoals beschreven in de wegcode. De overtreders stellen zich bloot aan gerechtelijke 
vervolgingen tegen dewelke Cycling Vlaanderen geen enkel verhaal heeft. 
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HOOFDSTUK IV - VELDTOERTOCHTEN (V.T.T.) 

 
A. BEPALING  

 
Art. 27: Een veldtoertocht (VTT) is een fietstocht over hoofdzakelijk onverharde veld- en boswegen. 
Een veldtoertocht kan worden georganiseerd gedurende het ganse jaar. Een nauwe samenwerking 
met de Overheid, in het kader van de natuurbescherming en het sporten in de natuur, is bij het 
uittekenen van het parcours noodzakelijk. Voor doortochten op eigendommen moet de toelating aan 
de eigenaar(s) (privépersoon, gemeente, provincie, staat...enz.) worden gevraagd.  
 
Art. 28: Meerdere afstanden tijdens dezelfde organisatie zijn wenselijk zodat iedereen aan bod kan 
komen. Een kleine afstand in het aanbod van ongeveer 15 à 25 km wordt bij voorkeur voorzien.  
 

B. ORGANISATIE  
 

Art. 29: De bewegwijzering van het parcours moet met veel zorg gebeuren. Eenvormige pijlen moeten, 
in voldoende mate en goed bevestigd, worden aangebracht op goed zichtbare plaatsen. 
Parcourssplitsingen bij meerdere afstanden moeten duidelijk worden aangegeven. Maximum 48 uren 
nadat de veldtoertocht heeft plaats gehad moeten alle pijlen en andere bewegwijzering zijn 
verwijderd.  
 
Art. 30: Voor alle afstanden van een VTT- organisatie, net zoals voor de cyclo-organisaties, wordt een 
rust- en bevoorradingspost voorzien. Elke rechtmatig ingeschreven deelnemer heeft recht op een 
consumptie. In de winterperiode behoort bij voorkeur ook warme drank tot het aanbod. Bij grote 
afstanden (meer dan 60 km) zijn twee of meer bevoorradingsposten wenselijk.  
 
Art. 31: Zowel in de start- en aankomstplaats, als in de rust- en bevoorradingspost(en), moeten EHBO-
tussenkomsten mogelijk zijn. Een minimum aan gereedschap en materiaal moet in de 
bevoorradingspost aanwezig zijn om kleine fietsherstellingen te kunnen uitvoeren. De organisator 
vermeldt een noodtelefoonnummer op de inschrijvingskaart of ander registratiebewijs.  
 
Art. 32: Bij elke veldtoertocht, zowel zomer als winter, dient een afspuitplaats voor fietsen te worden 
ingericht. Ruime kleedkamers met wasgelegenheid en de nodige privacy voor dames en heren moeten 
worden voorzien.  
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HOOFDSTUK VI - KIDS ORGANISATIES  

 
BEPALING  
 
Art. 36: In elke Vlaamse provincie worden jaarlijks kidstochten ingeschreven op de kalenders. Deze 
tochten kunnen zowel op de weg als door bos en veld worden gereden. De afstand bedraagt maximum 
25 km op de weg en 15 à 20 km voor een veldtoertocht. In de rustplaats, ongeveer halfweg het 
parcours, wordt een kleine bevoorrading voorzien  
 
Art. 37: Onder kids wordt verstaan de jongeren die minimum 5- en maximum 14 jaar oud zijn (U15). 
Zij nemen gratis deel aan de kidstochten.  
Er wordt steeds in groep gereden, met begeleiding van wegkapiteins en/of initiators.  
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