201
Nr. 0475.792.918

NAT. Datum neerlegging

Blz.

1

EUR

E.

D.

VKT-VZW 1.1

JAARREKENING IN EURO
NAAM:

Cycling Vlaanderen

Rechtsvorm: VZW
Adres: Strandlaan

Nr.: 3

Postnummer: 9000

Gemeente: Gent

Land: België
Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van: Gent, afdeling Gent
Internetadres *:
Ondernemingsnummer

10/10/2019

DATUM

0475.792.918

van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering** van

22/03/2021

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

1/01/2020

tot

31/12/2020

Vorig boekjaar van

1/01/2019

tot

31/12/2019

De bedragen van het vorige boekjaar zijn

/

zijn niet *** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vereniging of
stichting, van de BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger in België van de buitenlandse
vereniging
Vanlint André

Beroep : Gepensioneerde

Leyse Hoevestraat 30 , 2260 Westerlo, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 1/04/2017- 31/03/2021
Van Damme Tom

Beroep : Voorzitter Belgian Cycling

Stooktestraat 8 , 9690 Kluisbergen, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 17/03/2012
Smets Jos

Beroep : Sporttechnisch directeur Belgian Cycling

Vlierbeekstraat 27 , 3052 Blanden, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 1/07/2001

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

Totaal aantal neergelegde bladen:
22
omdat ze niet dienstig zijn: 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.6
Handtekening
(naam en hoedanigheid)

*
**

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Filiep Jodts

André Vanlint

Voorzitter

Secretaris

Facultatieve vermelding.
Door de raad van bestuur in geval van een stichting / door het algemeen leidinggevend orgaan in geval van een internationale vereniging
zonder winstoogmerk.
*** Schrappen wat niet van toepassing is.

Nr.

VKT-VZW 1.1

0475.792.918

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Vandael Jan

Beroep : Gepensioneerde

Europalaan 71 , 2470 Retie, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 13/07/2013
Mondelaers Jos

Beroep : Gepensioneerde

Kanaalstraat 75 , 3971 Heppen, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 29/10/2016
Jodts Filiep

Beroep : Procureur des Konings

Hazegoedweg 22 , 8800 Roeselare, België
Functie : Voorzitter van de raad van bestuur
Mandaat : 28/03/2019
Wauters Marc

Beroep : Ploegleider

Diestersesteenweg 211 , 3510 Kermt, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 1/03/2018- 31/03/2023
Busschaert Frédérique

Beroep : Advocaat

Lauwestraat 139 , 8560 Wevelgem, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 28/03/2019- 31/03/2023
Cooreman Sophie

Beroep : Financieel directeur

Doornweg 32 , 9400 Ninove, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 28/03/2019- 31/03/2023
Depondt Philip

Beroep : HR Directeur

Gaversesteenweg 454 , 9820 Merelbeke, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 28/03/2019- 31/03/2023
Eulaerts Bruno

Beroep : Consultant

Bergestraat 16 , bus C, 3080 Tervuren, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 28/03/2019- 31/03/2023
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VKT-VZW 1.1

0475.792.918

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Rooms Luc

Beroep : Bediende

Molenakker 1 , 9260 Wichelen, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 28/03/2019- 31/03/2023
Van Cauter Carina

Beroep : Gouverneur

Pastorijstraat 30 , 9552 Borsbeke, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 28/03/2019- 31/03/2023
Barbry Geert

Beroep : Onderwijzer

Rupelstraat 20 , 8820 Torhout, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 3/09/2020
KPMG Bedrijfsrevisoren

BV

0419.122.548

Luchthaven Brussel Nationaal 1 , bus K, 1930 Zaventem, België
Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B000001
Mandaat : 28/03/2018- 22/03/2021
Vertegenwoordigd door :
Heyndrickx Wim
Sluisweg 2 , bus 8, 9000 Gent, België
Bedrijfsrevisor
Lidmaatschapsnummer: B00353
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VKT-VZW 1.2

0475.792.918

OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
Facultatieve vermeldingen:
-

indien de jaarrekening werd geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris
is, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn
lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:
A.
B.
C.
D.

-

Het voeren van de boekhouding van de vereniging of stichting,
Het opstellen van de jaarrekening,
Het verifiëren van de jaarrekening en/of
Het corrigeren van de jaarrekening.

indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen
hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van alle erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn
lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

Lidmaatschapsnummer

Aard van de
opdracht
(A, B, C en/of D)
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VKT-VZW 2.1

0475.792.918

BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA
VASTE ACTIVA......................................................................

20/28

Oprichtingskosten ...............................................................
.......
Immateriële vaste activa .......................................................
...............
Materiële vaste activa ..........................................................
............
Terreinen en gebouwen ....................................................
..................
In volle eigendom van de vereniging of stichting .........
.........
Overige ......................................................................
.........
Installaties, machines en uitrusting ...................................
.........
...................................
.........
In volle eigendom van de vereniging of stichting .........
.........
.........
Overige ......................................................................
.........
.........
.......
Meubilair en rollend materieel ..........................................
.........
............................
.........
In volle eigendom van de vereniging of stichting .........
.........
.........
Overige ......................................................................
.........
.........
.......
Leasing en soortgelijke rechten ........................................
.........
..............................
.........
Overige materiële vaste activa .........................................
.........
.............................
In volle eigendom van de vereniging of stichting .........
.........
.......
Overige ......................................................................
.........
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ...........................
.........
...........................
.........
................
.........
Financiële vaste activa .........................................................
.........
..........
.......
VLOTTENDE ACTIVA ............................................................
.......
Vorderingen op meer dan één jaar .....................................
..............................
Handelsvorderingen ..................................................
....................
Overige vorderingen ...................................................
...................
waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente ...........
...........
Voorraden en bestellingen in uitvoering ............................
...........
............................
...........
Voorraden ......................................................................
...........
...........
Bestellingen in uitvoering .................................................
...........
.....................
....

20

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................
.................................
Handelsvorderingen .........................................................
.............
Overige vorderingen .........................................................
.............
waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente ...........
...........
...........
Geldbeleggingen ..................................................................
............
...........
Liquide middelen ..................................................................
............
Overlopende rekeningen .....................................................
....
..............

TOTAAL VAN DE ACTIVA ...............................................

1.238.805

930.731

5.1.1

21

969.996

363.184

5.1.2

22/27

268.809

567.547

22
22/91
22/92
23
231

112.654
112.654

164.133
164.133

232
24
241

156.155
156.155

161.409
161.409

242
25
26
261
262
27
5.1.3/
5.2.1

242.005

28
29/58
29
290

2.829.540

3.346.994

17.500

15.500

17.500

15.500

291
2915
3
30/36
37
40/41

473.093

768.217

40

471.070

745.000

41

2.023

23.217

415
5.2.1

50/53

687.337

691.095

54/58

1.651.610

1.749.101

490/1
20/58

123.081
4.068.345

4.277.725
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Nr.

VKT-VZW 2.2

0475.792.918

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN ...............................................................
.......
Fondsen van de vereniging of stichting ..............................
..............................
Beginvermogen ...............................................................
..............................
.......
Permanente financiering ..................................................
....
....................
Herwaarderingsmeerwaarden ..............................................
........................
Bestemde fondsen ..............................................................
...............................
Overgedragen positief (negatief) resultaat ................(+)/(-)
Kapitaalsubsidies .................................................................
.....
VOORZIENINGEN .................................................................
.............................
Voorzieningen voor risico's en kosten ................................
................................
Voorzieningen voor terug te betalen subsidies
en legaten
..............................
en voor schenkingen met terugnemingsrecht ....................
....................
SCHULDEN ............................................................................
....................
........
.......
Schulden op meer dan één jaar............................................
.......................
Financiële schulden .........................................................
.............
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden ....................................................................
Overige leningen .........................................................
...............
Handelsschulden ..............................................................
........
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ...................
...................
Overige schulden .............................................................
...................
.........
Rentedragend .............................................................
.............
.........
Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal
lage rente ...................................................................
...
Borgtochten ontvangen in contanten ..........................
..........................
..................
Schulden op ten hoogste één jaar ........................................
...........................
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen ............................................................................
Financiële schulden .........................................................
Kredietinstellingen .......................................................
Overige leningen .........................................................
Handelsschulden ...............................................................
Leveranciers ...............................................................
Te betalen wissels ......................................................

Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

10/15

1.368.505

1.584.068

10
100
101

889.410
29.715
859.695

889.410
29.715
859.695

13

691.896

691.896

14

-212.801

2.762

16

269.000

269.000

160/5

269.000

269.000

2.430.840

2.424.657

14.027

19.127

12
5.3

15
5.3

168
17/49
5.4

17
170/4
172/3
174/0

14.027
14.027

19.127
19.127

175
176
179
1790
1791
1792
42/48
5.4

42

2.297.316

2.405.530

5.101

5.101

733.250

494.711

43
430/8
439
44
440/4
441

733.250

494.711

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................

46

1.429.487

1.774.505

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ..............................................................

45

128.988

131.213

Belastingen .................................................................
Bezoldigingen en sociale lasten ..................................
Diverse schulden ..............................................................
Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen
subsidies en borgtochten ontvangen in contanten.......
.......
Andere diverse rentedragenden schulden .................
.................
Andere diverse schulden, niet-rentedragend
of .......
.......
.................
gekoppeld aan een abnormaal lage rente ...................
.......
.................
...................
.......
..
Overlopende rekeningen .......................................................
...................
.......
............
.............
.......
TOTAAL VAN DE PASSIVA ............................................
........
.......

450/3
454/9
48
480/8
4890

128.988

8.136
123.077

490
490

4891
492/3

119.497

10/49

4.068.345

4.277.725
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Nr.

VKT-VZW 3

0475.792.918

RESULTATENREKENING
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge
.................................................................................(+)/(-)

9900

Bedrijfsopbrengsten* ...................................................
..................................................
Omzet* ..................................................................
...................................
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies * ........
........
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en
........
diverse goederen * ......................................................
........
...............................................
Bezoldigingen, sociale
.....................................................(+)/(-)
lasten en pensioenen
........
........
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste ........
........
activa ................................................................................
........
.....................
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in
........
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen ........
(terugnemingen)
.............................................................(+)/(-)
........
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen .....
.....................................................(+)/(-)
(bestedingen en terugnemingen)

70/74

5.5

6.263.543

2.462.722

4.419.128

73

1.924.892

1.844.415

60/61

2.592.276

4.140.288

62

630

1.545.995

1.787.486

237.639

216.385

229.623

330.837

631/4
635/8
640/8

Positief (Negatief) bedrijfsresultaat
.....................................................(+)/(-)

9901

Uitzonderlijke opbrengsten ...................................................
...................
Uitzonderlijke kosten .............................................................
.........
Positief (Negatief) resultaat van....................................(+)/(-)
het boekjaar

4.387.614

2.123.255

70

Andere bedrijfskosten ........................................................
.............................................
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs.......................................................................................(-)
kosten

Financiële opbrengsten .........................................................
................
Financiële kosten ..................................................................
.
Positief (Negatief) resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening ....................................................... (+)/(-)

1.795.338

-28.274

649
-217.919

-183.179

5.5

75

11.173

19.037

5.5

65

13.108

-24.939

-219.854

-139.203

76

13.698

81.988

66

9.407

8.413

-215.563

-65.628

9902

9904

* Facultieve vermelding.
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VKT-VZW 4

0475.792.918

RESULTAATVERWERKING
Codes
Te bestemmen positief (negatief) resultaat ....................................(+)/(-)

9906

Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar .........(+)/(-)

9905

Overgedragen positief (negatief) resultaat van het vorige boekjaar (+)/(-)

14P

Onttrekking aan het eigen vermogen ........................................................
.............
aan de fondsen van de vereniging of stichting .........................................
............................
aan de bestemde fondsen .....................................................................

791/2

Toevoeging aan de bestemde fondsen .....................................................
................
Over te dragen positief (negatief) resultaat .....................................(+)/(-)

692

Boekjaar
-212.801

Vorig boekjaar
2.762

-215.563

-65.628

2.762

68.390

791
792

(14)

-212.801

2.762

8/22

Nr.

VKT-VZW 5.1.1

0475.792.918

TOELICHTING
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde
......................................................................
van het boekjaar

8059P

xxxxxxxxxxxxxxx

1.009.074

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip......................................................................
van de geproduceerde vaste activa

8029

Overdrachten en buitengebruikstellingen
......................................................................

8039

Overboeking van een post
......................................................................(+)/(-)
naar een andere

8049

242.005

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................

8059

1.965.224

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt ...................................................................................................
......
..........
Teruggenomen
..................................................................
......
....
......
Verworven van derden .............................................................................
......
................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ..............................
......
..............................
......
Overgeboekt van een post
......................................................................(+)/(-)
naar een andere
..........
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
....
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .........................
......
.........................
......
....................
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

8129P

8079

714.145

xxxxxxxxxxxxxxx

645.890

107.333

8089
8099
8109
8119

242.005

8129

995.228

(21)

969.996
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Nr.

VKT-VZW 5.1.2

0475.792.918
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .....................................
.................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8199P

xxxxxxxxxxxxxxx

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8169

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8179

Overboeking van................................................................................(+)/(-)
een post naar een andere

8189

-242.005

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .....................................
.................................

8199

700.975

Meerwaarde per einde van het ......................................................................
boekjaar

8259P

869.407

73.573

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .....................................................................................................

8219

Verworven van derden ..............................................................................

8229

Afgeboekt .................................................................................................

8239

Overgeboekt van................................................................................(+)/(-)
een post naar een andere

8249

Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................

8259

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8329P
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
8279
......
...... 8289
Teruggenomen .........................................................................................
......
...
Verworven van derden ..............................................................................
8299
......
...... 8309
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
Overgeboekt van................................................................................(+)/(-)
een post naar een andere
8319
......
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8329
......
......
......
......
...... (22/27)
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
.......
..........................
.................. ......
......
In volle eigendom van de vereniging of sticthing ........................................
......
........................................
......
...........
......
......
......
......
......
......
.

xxxxxxxxxxxxxxx

301.860

130.306

432.166
268.809

WAARVAN

8349

268.809

10/22

Nr.

0475.792.918

VKT-VZW 5.3

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN EN VOORZIENINGEN

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN
Waarderingsregels gekozen om de bestemde bedragen te bepalen (rubriek 13 van het passief)

Bestemd fonds Sociaal Passief - 50% van de winst wordt bestemd.
Bestemd Fonds infrastructuur
Bestemd Fonds Personeelssubsidies
Bestemd Fonds Gebouwen
Bestemd Fonds Limburg
Bestemd Fonds Vlaams-Brabant
Bestemd Fonds Werkingsreserve Vlaams-Brabant
Boekjaar

VOORZIENINGEN
Uitsplitsing van de post 160/5 ("Voorzieningen voor overige risico's en kosten") van de passiva indien
daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
Voorziening regiowerking Vlaams-Brabant

6.000

Voorziening jeugdwerking West-Vlaanderen

23.000

Voorziening ondersteunig wielersport West-Vlaanderen

20.000

Voorziening Hulpkas der renners

15.000

Voorziening projecten
Voorziening jeugdsportfonds

195.000
10.000

Uitsplitsing van de post 168 ("Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor schenkingen
met terugnemingsrecht") van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
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Nr.

VKT-VZW 5.4

0475.792.918

STAAT VAN DE SCHULDEN
Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER
DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ..................................................
...................
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar ..........
..........
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar .....................................................
..........
.....................................................
..........
............................................ ..........
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)
..........
..........
..........
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
..........
..........
..........
Financiële
......................................................................................................................................................
schulden
..........
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden ............................................................
..........
..........
Overige leningen ................................................................................................................................
..........
Handelsschulden ......................................................................................................................................
.
Leveranciers .......................................................................................................................................
Te betalen wissels .............................................................................................................................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

(42)

5.101

8912

14.027

8913

8921
891
901
8981
8991
9001
9011

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ........................................................................... 9021
Overige schulden ......................................................................................................................................
Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ....................................................
.................

9051
9061

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden of onherroepelijk beloofd op activa van de
vereniging of stichting
Financiële
......................................................................................................................................................
schulden

8922

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden ............................................................

892

Overige leningen ................................................................................................................................

902

Handelsschulden ......................................................................................................................................
.
Leveranciers .......................................................................................................................................

8982

Te betalen wissels .............................................................................................................................

9002
9012

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ...............................................

9022

Belastingen .......................................................................................................................................

9032

Bezoldiginen en sociale lasten .......................................................................................................

9042

Overige schulden ......................................................................................................................................

9052

Vervallen belastingschulden .......................................................................................................................
..
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ............................................
............................................
.....................................

14.027

8992

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de vereniging of stichting ...........................................................................................................
..................
SCHULDEN M.B.T. BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN (post 45 van de passiva)

14.027

9062

14.027

9072
9076
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RESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN
Werknemers waarvoor de vereniging of stichting een DIMONA-verklaring heeft
ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum ..................................................................

9086

22

22

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ....................

9087

21,4

20,7

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................................

9088

33.459

34.422

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ...............................................

620

1.116.217

1.246.278

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ................................................

621

265.462

367.844

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen .....................................

622

Andere personeelskosten ....................................................................................

623

164.316

173.364

Ouderdoms- en overlevingspensioenen
..........................................................................................

624

FINANCIËLE RESULTATEN
Geactiveerde intercalaire interesten ..........................................................................................
6503
Bedrag van het disconto ten laste van de vereniging of stichting bij de
.....................................................................................................................
verhandeling
van vorderingen

653

Saldo van de gevormde (aangewende of teruggenomen) voorzieningen met
financieel karakter ..........................................................................................(+)/(-)

656
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ENTITEITEN, BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN)
Codes

Boekjaar

VERBONDEN ENTITEITEN
Vorderingen op verbonden entiteiten ...........................................................................................................
....................
Waarborgen toegestaan in hun voordeel .....................................................................................................
..........................
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ............................................................
............................................................
BESTUURDERS EN NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE.......
VERENIGING OF STICHTING
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ENTITEITEN TE
ZIJN, OF ANDERE ENTITEITEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

9291

Uitstaande vorderingen op
...............................................................................................................................
deze personen

9500

9294
9295

Rentevoet en duur van de vorderingen

Waarborgen toegestaan in
...............................................................................................................................
hun voordeel

9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ...............................................................................................................................
9502

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Fee commissaris KPMG 4274€
Boekjaar
TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN
Transacties die direct of indirect zijn aangegaan tussen de vereniging of stichting en de leden van de
leidinggevende, de toezichthoudende of de bestuursorganen
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SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de vereniging of stichting bevoegd zijn:

WERKNEMERS WAARVOOR DE VERENIGING OF STICHTING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE
ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar
Gemiddeld aantal werknemers ............

1. Voltijds

2. Deeltijds

(boekjaar)

(boekjaar)

3. Totaal (T) of totaal 3P. Totaal (T) of totaal
in voltijdse
in voltijdse
equivalenten (VTE)
equivalenten (VTE)

Codes

(boekjaar)

100

20,9

0,6

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 101

32.602

857

Personeelskosten ...............................

102

1.545.995

Codes

1. Voltijds

21,4 (VTE)

20,7 (VTE)

33.459

(T)

34.422

(T)

1.545.995

(T)

1.787.486

(T)

2. Deeltijds

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

(vorig boekjaar)

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers ..............................................................
............................
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

105

22

22,0

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................

110

21

21,0

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .............................

111

1

1,0

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ........

112

Vervangingsovereenkomst ..............................................

113

120

17

17,0

1200

11

11,0

secundair onderwijs ...................................................

1201

2

2,0

hoger niet-universitair onderwijs ................................

1202

2

2,0

universitair onderwijs .................................................

1203

2

2,0

121

5

5,0

1210

5

5,0

Bedienden ...............................................................................134

21

21,0

Arbeiders ............................................................................... 132

1

1,0

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen ..........................................................................
................
lager onderwijs ...........................................................

Vrouwen ..........................................................................
................
lager onderwijs ...........................................................
secundair onderwijs ...................................................

1211

hoger niet-universitair onderwijs ................................

1212

universitair onderwijs .................................................

1213

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ...............................................................................
130

Andere ...............................................................................

133
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR
INGETREDEN
Aantal werknemers waarvoor de vereniging of stichting
tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend
of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het
algemeen personeelsregister .................................................
.........................................
..................................................................
UITGETREDEN
Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam
.........................................................

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

205

1

1,0

305

1

1,0

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Codes

Codes

Mannen

Vrouwen

Aantal betrokken werknemers ...............................................................................
5801

2

5811

1

Aantal gevolgde opleidingsuren ...............................................................................
5802

40

5812

10

Nettokosten voor de vereniging of stichting ............................................... 5803
1.239 5813
...........................................
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ...............................................................................
58031
58131
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ...............................................................................
58032
1.239 58132

258

258

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) ...............................................................................
58033
58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers ...............................................................................
5821

5831

Aantal gevolgde opleidingsuren ...............................................................................
5822

5832

Nettokosten voor de vereniging of stichting ................................................
..........................................

5823

5833

Aantal betrokken werknemers ...............................................................................
5841

5851

Aantal gevolgde opleidingsuren ...............................................................................
5842

5852

Nettokosten voor de vereniging of stichting ................................................
..........................................

5853

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

5843
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WAARDERINGSREGELS
WAARDERINGSREGELS
KB 19 DECEMBER 2003 BETREFFENDE DE BOEKHOUDKUNDIGE
VERPLICHTINGEN EN DE OPENBAARMAKING VAN DE
JAARREKENING VAN BEPAALDE VERENIGINGEN ZONDER
WINSTOOGMERK, INTERNATIONALE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN
TOEGEPASTE REGELS VOOR DE ACTIVA RUBRIEKEN
1. OPRICHTINGSKOSTEN
2. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa worden onder deze rubriek geboekt tegen hun aanschaffingsprijs indien zij van derden verworven zijn. Indien zij
door de vereniging zijn voortgebracht, worden zij geboekt tegen hun vervaardigingprijs, exclusief onrechtstreekse productiekosten, voor
zover deze vervaardigingprijs niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement voor de
vereniging.
Immateriële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden lineair afgeschreven over een periode van vijf jaar; wat de kosten van
onderzoek en ontwikkeling betreft, bedraagt deze periode echter drie jaar. Indien de afschrijving over een langere periode wordt gespreid,
wordt dit verantwoord in de toelichting.
Er wordt voor deze activa overgegaan tot aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen wanneer, ingevolge hun technische ontaarding of
wegens de wijziging van economische of technologische omstandigheden, hun boekhoudkundige waarde hoger is dan hun
gebruikswaarde voor de vereniging.
Immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet beperkt is, maken het voorwerp uit van waardeverminderingen om rekening te
houden met, al dan niet definitieve, ontwaardingen op de afsluitingsdatum van het boekjaar.
Gebruiksrecht ivm Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx wordt lineair afgeschreven over 25 jaar. Het beginvermogen van de VZW werd
bepaald op 1 januari 2006 conform de VZW wetgeving. Het is samengesteld uit het kapitaal en de resultaten (verliezn) van het verleden
en alle op voorhand verrichte betalingen voor het verwerven van het gebruiksrecht op het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx welke zijn
geboekt als immateriële vaste activa en sinds de openstelling van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx jaarlijks afgeschreven.
3. MATERIËLE VASTE ACTIVA
3.1. ANDERE MATERIËLE VASTE ACTIVA DAN DEGENE WAAROVER DE VERENIGING BESCHIKT OP GROND VAN LEASING OF
GELIJKAARDIGE OVEREENKOMSTEN
Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afgeschreven. Het afschrijvings-percentage en de modaliteiten (lineair,
degressief of andere) worden als volgt bepaald:
Rollend materieel L 20
Installaties, machines en uitrusting L 20
Meubilair L 10/20
Kantoormaterieel L 20
Computermateriaal L 33,33
Sportmateriaal L 20/33,33
Kledij L 33,33
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling en software L 33,33
Activa in aanbouw 0
3.2. MATERIËLE VASTE ACTIVA WAAROVER DE VERENIGING BESCHIKT OP GROND VAN LEASING OF GELIJKAARDIGE
OVEREENKOMSTEN
4. FINANCIËLE VASTE ACTIVA
5. VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR
6. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING
6.1. BEVOORRADING, GEREED PRODUCT EN HANDELSGOEDEREN
6.2. GOEDEREN IN BEWERKING
6.3. BESTELLINGEN IN UITVOERING
7. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
WAARDERINGSREGELS
Deze vorderingen worden geboekt tegen hun nominale waarde.
Er worden waardeverminderingen op toegepast indien voor het geheel of een gedeelte van de vorderingen onzekerheid bestaat over de
betaling ervan op de vervaldag, evenals wanneer hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun nominale
waarde.
8. GELDBELEGGINGEN
9. LIQUIDE MIDDELEN
Deze middelen worden geboekt tegen hun nominale waarde.
10. OVERLOPENDE REKENINGEN
De verworven opbrengsten en de over te dragen kosten worden pro rata temporis gewaardeerd, zodanig dat de rekeningen van elk
boekjaar de opbrengsten en de kosten bevatten die werkelijk betrekking hebben op dit boekjaar.
TOEGEPASTE REGELS AAN DE PASSIVA RUBRIEKEN
1. FONDSEN VAN DE VERENIGING
Onder fondsen van de vereniging worden geboekt, enerzijds, het beginvermogen, met name het vermogen van de vereniging op de
eerste dag van het eerste boekjaar waarvoor de bepalingen van het KB van 19 december 2003 zijn toegepast, en, anderzijds, de
permanente financiering, met name de schenkingen, de legaten en subsidies die uitsluitend bestemd zijn om duurzaam bij te dragen tot
de activiteit van de vereniging .
2. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN
3. BESTEMDE FONDSEN
Onder deze rubriek werden opgenomen de fondsen bestemd voor investeringen, sociaal passief of andere op basis van een beslissing
van de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur. De specifieke waardering van de diverse posten zal in de toelichting
van de jaarrekening vermeld worden.
4. OVERGEDRAGEN RESULTAAT
Onder deze rubriek wordt, in functie van de resultaatverwerking, het bedrag geboekt hetzij van de winst van het boekjaar en van de vorige
boekjaren die niet in de bestemde fondsen is opgenomen, hetzij van het verlies.
5. KAPITAALSUBSIDIES
6. VOORZIENINGEN
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WAARDERINGSREGELS
6.1 Hulpkas der renners
Er wordt voorgesteld om de binnenkomende bedragen in het resultaat op te nemen en van hieruit ook de eventuele vergoedingen te
betalen in geval van ongeval met medische kosten of dodelijke afloop. Indien deze vergoedingen in een bepaald jaar hoger zijn dan dat er
binnengekomen is, kan er nog worden geput uit het bedrag dat op de balans als een provisie zal behouden worden. Concreet: het bedrag
dat in 2012 is binnengekomen wordt overgebracht naar het resultaat 2012 en de rest, ca. 15.000€, als provisie op de balans. Het bedrag
van 15.000€ zal als minimumbedrag behouden blijven.
7. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR EN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
Deze schulden worden geboekt tegen hun nominale waarde.
8. OVERLOPENDE REKENINGEN
De toe te rekenen kosten en de over te dragen opbrengsten worden gewaardeerd overeenkomstig hetgeen hoger bepaald is voor de
overeenstemmende rubriek van het actief.
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS AAN MEERDERE ACTIVA EN PASSIVA RUBRIEKEN
1. INTERCALAIRE INTERESTEN
2. VERRICHTINGEN, BEZITTINGEN EN VERPLICHTINGEN IN VREEMDE VALUTA
TOEGEPASTE REGELS OP DE RESULTATENREKENING
1. DE OPBRENGSTREKENINGEN
De gefactureerde bedragen voortspruitende uit de contractuele overeenkomsten afgesloten met derden door de vereniging in het kader
van het maatschappelijk doel van de vereniging worden geboekt als omzet van diensten .Het gefactureerde gedeelte voor nog niet
geleverde diensten,op inventarisdatum, wordt geboekt als een overlopende rekening (passief).Lidgelden behelzen de statutair
vastgelegde afdrachten van de leden. De voor anderen bestemde onderdelen van de lidgelden worden via de kostenrekeningen
doorgerekend.
2. MIDDELEN OM NIET ONTVANGEN
Toelichting
Rekening 4600000 Ontvangen voorschotten en vooruitbetalingen
1.429.486,75€ werd geboekt op deze rekening. Dit betreft integraal ontvangen lidgelden en bijdragen voor het boekjaar 2021
WAARDERINGSREGELS
Toelichting
Per 16/07/2019 hebben de provinciale afdelingen van Cycling Vlaanderen VZW een inbreng om niet van een algemeenheid gedaan met
terugwerkende kracht vanaf 1/01/2019 in Cycling Vlaanderen VZW. Hierbij worden alle verrichtingen die vanaf 1 januari 2019 uitgevoerd
worden door de inbrengende provinciale afdelingen geacht te zijn uitgeoverd voor rekening van Cycling Vlaanderen VZW.
RISICO'S EN ONZEKERHEDEN
Sedert 13 maart 2020 is de CoVid-19 pandemie sterk voelbaar in België; De Belgische overheid heeft strenge maatregelen genomen in
een poging de besmettingen in te perken. Cycling Vlaanderen volgt rigoureus deze aanbevelingen op, thuiswerken werd maximaal
geïmplementeerd en er werden talrijke maatregelen genomen om de 'social distancing' maximaal te garanderen.
In maart 2020 werd het mogelijk effect van de impact van CoVid-19 geëvalueerd. De impact uit zich voornamelijk in het verlies aan
inkomsten ten gevolge van het niet doorgaan van wielerwedstrijden, het niet innen van inschrijvingsgelden, het niet doorgaan van
recreatieve organisaties en diverse andere projecten.
Door het niet doorgaan van wedstrijden heeft dit een zware impact gehad op de opbrengsten maar zijn er ook verschillende kostenposten
weggevallen zoals verzekeringskosten, officials, etc..
Tevens zijn de subsidies volledig op peil gebleven en werden er bijkomende steunmaatregelen van de overheid ontvangen.
In de loop van 2021 hebben wij een subsidie corona noodfonds ontvangen van €135.023,95 alsook een verhoging van onze subsidies
voor jeudsport en laagdrempligheid en nieuwe bijkomende subsidie voor innovatie.
Op basis van het opgemaakt budget 2021 rekening houdende met de huidige Covid maatregelen is er een winst voorzien van
€103.742,42 en in boekjaar 2021 een winst van €140.280,23 voor boekjaar 2022 waaruit wij kunnen besluiten dat de continuïteit van de
vereniging niet in het gedrang komt.
Op basis van bovenstaande informatie, heeft het bestuursorgaan geen van materieel belang zijnde onzekerheid betreffende de
continuïteit van de vereniging geïdentificeerd. De gerealiseerde verliezen in 2019 en 2020 brengen de continuïteit van de vereniging niet
in gevaar.
RESULTATEN 2019 EN 2020
De boekjaren 2019 en 2020 sluiten af met een verlies van respectievelijk €65.628 en €215.563 deze resultaten zijn te wijten aan éénmalig
geboekte kosten in 2019 en de impact van de covid maatregelen in 2020. Volgens de opgemaakt budgetten 2021 en 2022 waar rekening
werd gehouden met de huidige Covid-maatregelen in 2021 en de toegekende subsidies voor 2021 en 2022 kunnen we besluiten dat de
continuïteit van de onderneming niet in het gedrang komt.
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