
 

Oproep VOORZITTER Cycling Vlaanderen 2023 

 

De federatie Cycling Vlaanderen: 

Cycling Vlaanderen is de enige erkende en gesubsidieerde federatie voor het wielrennen in Vlaanderen! We 

zijn er voor iedere recreatieve fietser, competitierenners en jongens/meisjes die willen starten met 

wielrennen! 

Cycling Vlaanderen is de officieel erkende sportfederatie voor het wielrennen in Vlaanderen en telt 80.000 

leden met een diversiteit in competitie, recreatieve en organiserende clubs. 

Oproep tot kandidatuurstelling voorzitter Cycling Vlaanderen VZW: 

Op 29 maart 2023 kiest de algemene vergadering van de VZW Cycling Vlaanderen een nieuwe voorzitter 

van het bestuursorgaan. 

Wat is de opdracht van de voorzitter? 

Je geeft leiding aan de het bestuursorgaan, die bijdraagt aan een open discussie, opbouwende kritiek en 

steun voor besluiten. Je stimuleert de interactie tussen het bestuursorgaan en het dagelijks bestuur en de 

algemeen directeur. 

Je vertegenwoordigt het bestuur formeel extern. 

Wat zijn de taken van de voorzitter? 

• Namens het bestuursorgaan leidinggeven aan de federatie in het bijzonder het bestuursorgaan 

overeenkomstig in uitvoering van de beslissingen van het bestuursorgaan en volgens de principes 

van goed bestuur. 

• Leiden van bestuursvergaderingen met respect voor de interne procedures.  

• Toezicht houden op en informeren naar bestuurstaken 

• Toezien op en bewaken van de naleving van de statuten, van de interne reglementen en de 

bondsreglementen 

• Toezichthouder op de administratieve en sportieve activiteiten 

• Vertegenwoordiger bij provinciale- regionale en nationale instanties 

• Zorgt voor externe contacten 

• Enthousiasmeren van diverse stakeholders van de federatie 

• Oog en oor hebben voor sportieve en duurzame ontwikkelingen in de wielersport  

• Vervullen van een bestuursfunctie: prioriteiten stellen en overleg organiseren over projecten in alle 

(sportieve) geledingen 

Heb jij interesse en voldoe je aan volgende voorwaarden? 

Overeenkomstig de statuten goedgekeurd op het AV 09/11/2023:  

• een natuurlijk persoon zijn; 

• minimum achttien jaar zijn; 

• een toegetreden lid zijn, behoudens in geval van een extern lid, dat voorgesteld wordt door het 

bestuursorgaan of een lid van de algemene vergadering omwille van zijn expertise of  uitgezonderd 



 

voor de functies ‘financieel beheerder’ en ‘bestuurder topsport’ waarvoor ook externe leden in 

aanmerking komen; 

• Belg zijn, of minstens in België gedomicilieerd zijn; 

• de Nederlandse taal machtig zijn; 

• geen verlies van burgerlijke en politieke rechten; 

• voldoen aan de volgende bepalingen betreffende onverenigbaarheden: 

• geen lid zijn van dezelfde club als een andere bestuurder; 

• geen lid zijn van de bondsadministratie; 

• geen andere bestuurdersfunctie binnen de VZW vervullen; 

• niet het voorwerp zijn van een schorsing, uitgesproken door een bondsinstantie; 

• geen personeelslid zijn van de VZW of in de laatste vijf jaar personeelslid geweest te zijn 

van de VZW; 

• geen contractuele relatie hebben, weze het als werknemer, of als zelfstandige, met een 

onderneming waarmee de VZW een commerciële band heeft; 

• geen vertegenwoordigende of strategische functie hebben in een onderneming, die een 

commerciële band heeft met de VZW; 

• geen familiale band (eerste of tweede graad) hebben met een personeelslid van de VZW; 

• geen functie hebben in een rechtsprekend orgaan van de VZW; 

• het intern reglement, de ethische code en de gedragscode van de VZW onderschrijven en 

aangeven in welke materies er belangenconflicten kunnen ontstaan. 

• Je beschikt over een recent blanco uittreksel uit het strafregister: 596.2 - model bestemd voor de 

contacten met minderjarigen. 

Het mandaat van voorzitter is onbezoldigd en wordt uitgeoefend gedurende een termijn van 4 jaar, 

maximaal 2 maal hernieuwbaar. 

Procedure 

Als je aan de voornoemde voorwaarden voldoet en als je opdrachten uit het takenpakket wil opnemen, kan 

jouw kandidatuur ingediend worden, samen met een CV, een korte motivatiebrief omtrent je competenties,  

een kopie van de lidkaart of vergunning (of bevestiging van de betaling) en je legt een recent uittreksel 

(model  596.2) uit het strafregister voor tegen uiterlijk 8 maart 2023, per mail overmaken via 

kandidaatbestuursorgaan@cycling.vlaanderen of per post onder gesloten briefomslag, Strandlaan 3 – 9000 

Gent t.a.v. de Voorzitter. Jouw kandidatuur per mail is slechts ontvankelijk nadat je per mail, een 

ontvangstbevestiging voor je kandidatuur hebt ontvangen. 

In onderling overleg met de voorzitter zal onder de kandidaten afgesproken worden of zij hun kandidatuur 

al dan niet zullen toelichten op vergaderingen van de provinciale afdelingen, desgevallend via een 

videomeeting. Dit zal voor alle kandidaten op eenzelfde manier gebeuren. 

Op de Algemene Vergadering van 29 maart 2023 zal er ook mogelijkheid zijn om de kandidatuur toe te 

lichten. 

  

mailto:kandidaatbestuursorgaan@cycling.vlaanderen


 

 

Oproep SECRETARIS Cycling Vlaanderen 2023 

 

De federatie Cycling Vlaanderen: 

Cycling Vlaanderen is de enige erkende en gesubsidieerde federatie voor het wielrennen in Vlaanderen! We 

zijn er voor iedere recreatieve fietser, competitierenners en jongens/meisjes die willen starten met 

wielrennen! 

Cycling Vlaanderen is de officieel erkende sportfederatie voor het wielrennen in Vlaanderen en telt 80.000 

leden met een diversiteit in competitie, recreatieve en organiserende clubs. 

Oproep tot kandidatuurstelling secretaris Cycling Vlaanderen VZW 

Op 29 maart 2023 kiest de Algemene Vergadering van de VZW Cycling Vlaanderen een nieuwe secretaris 

van het bestuursorgaan. 

Wat is de opdracht van de secretaris? 

Je staat de voorzitter van Cycling Vlaanderen bij in de leiding van de Algemene Vergadering, het 

bestuursorgaan en het dagelijks bestuur, en vervangt hem bij afwezigheid in het bestuursorgaan. Je draagt 

bij aan een open discussie, opbouwende kritiek en steun voor de besluitvorming. Hij stimuleert de interactie 

tussen het bestuursorgaan en het dagelijks bestuur. 

Wat zijn de taken van de secretaris? 

• Als lid van het bestuursorgaan en het dagelijks bestuur, het opvolgen en uitvoeren van het beleid 

van de sportfederatie 

• Ondersteunen en informeren van de voorzitter en het dagelijks bestuur 

• Organiseren en coördineren van de voortgang en de verslaggeving van bestuursactiviteiten en de 

interne en externe bestuurlijke informatiestroom 

• Samen met de voorzitter de agenda van de vergaderingen opstellen en toezien op het opstellen en 

de verspreiding van de uitnodigingen 

• Toezicht houden op en informeren naar bestuurstaken 

• In samenwerking met het bestuur oplossingen zoeken voor problemen binnen de federatie of 

problemen gerelateerd met de federatie 

• Het vervullen van een bestuursfunctie: prioriteiten stellen en in alle sportieve geledingen via 

overleg binnen het dagelijks bestuur en het bestuursorgaan 

• Toezichthouder op de administratieve aspecten, onder meer zoals ontwikkeld binnen het Vlaams 

Uitvoerend Comité en de diverse commissies. 

Heb je interesse en voldoe je aan volgende voorwaarden? 

Overeenkomstig de statuten goedgekeurd op het AV 09/11/2023:  

• een natuurlijk persoon zijn; 

• minimum achttien jaar zijn; 



 

• een toegetreden lid zijn, behoudens in geval van een extern lid, dat voorgesteld wordt door het 

bestuursorgaan of een lid van de algemene vergadering omwille van zijn expertise of  uitgezonderd 

voor de functies ‘financieel beheerder’ en ‘bestuurder topsport’ waarvoor ook externe leden in 

aanmerking komen; 

• Belg zijn, of minstens in België gedomicilieerd zijn; 

• de Nederlandse taal machtig zijn; 

• geen verlies van burgerlijke en politieke rechten; 

• voldoen aan de volgende bepalingen betreffende onverenigbaarheden: 

• geen lid zijn van dezelfde club als een andere bestuurder; 

• geen lid zijn van de bondsadministratie; 

• geen andere bestuurdersfunctie binnen de VZW vervullen; 

• niet het voorwerp zijn van een schorsing, uitgesproken door een bondsinstantie; 

• geen personeelslid zijn van de VZW of in de laatste vijf jaar personeelslid geweest te zijn 

van de VZW; 

• geen contractuele relatie hebben, weze het als werknemer, of als zelfstandige, met een 

onderneming waarmee de VZW een commerciële band heeft; 

• geen vertegenwoordigende of strategische functie hebben in een onderneming, die een 

commerciële band heeft met de VZW; 

• geen familiale band (eerste of tweede graad) hebben met een personeelslid van de VZW; 

• geen functie hebben in een rechtsprekend orgaan van de VZW; 

• het intern reglement, de ethische code en de gedragscode van de VZW onderschrijven en 

aangeven in welke materies er belangenconflicten kunnen ontstaan. 

• Je beschikt over een recent blanco uittreksel uit het strafregister: 596.2 - model bestemd voor de 

contacten met minderjarigen. 

Het mandaat van secretaris is onbezoldigd en wordt uitgeoefend gedurende een termijn van 4 jaar, 

maximaal 2 maal hernieuwbaar. 

Procedure 

Als je aan de voornoemde voorwaarden voldoet en als je opdrachten uit het takenpakket wil opnemen, kan 

jouw kandidatuur ingediend worden, samen met een CV, een korte motivatiebrief omtrent je competenties,  

een kopie van de lidkaart of vergunning (of bevestiging van de betaling) en je legt een recent uittreksel 

(model  596.2) uit het strafregister voor tegen uiterlijk 8 maart 2023, per mail overmaken via 

kandidaatbestuursorgaan@cycling.vlaanderen of per post onder gesloten briefomslag, Strandlaan 3 – 9000 

Gent t.a.v. de Voorzitter. Jouw kandidatuur per mail is slechts ontvankelijk nadat je per mail, een 

ontvangstbevestiging voor je kandidatuur hebt ontvangen. 

In onderling overleg met de voorzitter zal onder de kandidaten afgesproken worden of zij hun kandidatuur 

al dan niet zullen toelichten op vergaderingen van de provinciale afdelingen, desgevallend via een 

videomeeting. Dit zal voor alle kandidaten op eenzelfde manier gebeuren. 

Op de Algemene Vergadering van 29 maart 2023 zal er ook mogelijkheid zijn om de kandidatuur toe te 

lichten. 

mailto:kandidaatbestuursorgaan@cycling.vlaanderen


 

Oproep FINANCIEEL BEHEERDER 2023 

 

De federatie Cycling Vlaanderen: 

Cycling Vlaanderen is de enige erkende en gesubsidieerde federatie voor het wielrennen in Vlaanderen! We 

zijn er voor iedere recreatieve fietser, competitierenners en jongens/meisjes die willen starten met 

wielrennen! 

Cycling Vlaanderen is de officieel erkende sportfederatie voor het wielrennen in Vlaanderen en telt 80.000 

leden met een diversiteit in competitie, recreatieve en organiserende clubs. 

Oproep tot kandidatuurstelling financieel beheerder Cycling Vlaanderen VZW 

Op 29 maart 2023 kiest de algemene vergadering van de VZW Cycling Vlaanderen een financieel beheerder 

van het bestuursorgaan. 

Wat is de opdracht van de financieel beheerder? 

Je zit de financiële commissie voor. Je zetelt in deze commissie omwille van je expertise in deze materie. Je 

brengt verslag uit op de vergaderingen van het bestuursorgaan verslag uit over de financiële werking van 

de VZW.  

Wat zijn de taken van de financieel beheerder? 

• De studie en uitwerking van voorstellen met een financiële impact.  

• Het onderzoek van het begrotingsontwerp van de verschillende commissies. 

• Het opmaken van het ontwerp van de algemene begroting. 

• Intern nazicht van de rekeningen. 

• In overleg met de directeur, verslag/advies uitbrengen op vergaderingen van het bestuursorgaan 

m.b.t. beleidspunten met financiële weerslag.  

Deze taken zijn met ondersteuning vanuit de financiële dienst (boekhouder) van Cycling Vlaanderen. Je bent 

geacht je expertise in te zetten, raadgevingen te ondernemen en verder de strategie uit te stippelen. 

Heb je interesse en voldoe je aan volgende voorwaarden? 

Overeenkomstig de statuten goedgekeurd op het AV 09/11/2023:  

• een natuurlijk persoon zijn; 

• minimum achttien jaar zijn; 

• een toegetreden lid zijn, behoudens in geval van een extern lid, dat voorgesteld wordt door het 

bestuursorgaan of een lid van de algemene vergadering omwille van zijn expertise of  uitgezonderd 

voor de functies ‘financieel beheerder’ en ‘bestuurder topsport’ waarvoor ook externe leden in 

aanmerking komen; 

• Belg zijn, of minstens in België gedomicilieerd zijn; 

• de Nederlandse taal machtig zijn; 

• geen verlies van burgerlijke en politieke rechten; 

• voldoen aan de volgende bepalingen betreffende onverenigbaarheden: 



 

• geen lid zijn van dezelfde club als een andere bestuurder; 

• geen lid zijn van de bondsadministratie; 

• geen andere bestuurdersfunctie binnen de VZW vervullen; 

• niet het voorwerp zijn van een schorsing, uitgesproken door een bondsinstantie; 

• geen personeelslid zijn van de VZW of in de laatste vijf jaar personeelslid geweest te zijn 

van de VZW; 

• geen contractuele relatie hebben, weze het als werknemer, of als zelfstandige, met een 

onderneming waarmee de VZW een commerciële band heeft; 

• geen vertegenwoordigende of strategische functie hebben in een onderneming, die een 

commerciële band heeft met de VZW; 

• geen familiale band (eerste of tweede graad) hebben met een personeelslid van de VZW; 

• geen functie hebben in een rechtsprekend orgaan van de VZW; 

• het intern reglement, de ethische code en de gedragscode van de VZW onderschrijven en 

aangeven in welke materies er belangenconflicten kunnen ontstaan. 

• Je kan financieel beleidservaring aantonen, het zij door activiteiten in het bedrijfsleven, een 

belangenfederatie/sportfederatie, een openbaar bestuur, de academische wereld of een VZW. 

• Je beschikt over een recent blanco uittreksel uit het strafregister: 596.2 - model bestemd voor de 

contacten met minderjarigen. 

Het mandaat van financieel beheerder is onbezoldigd en wordt uitgeoefend gedurende een termijn van 4 

jaar, maximaal 2 maal hernieuwbaar. 

Procedure 

Als je aan de voornoemde voorwaarden voldoet en als je opdrachten uit het takenpakket wil opnemen, kan 

jouw kandidatuur ingediend worden, samen met een CV, een korte motivatiebrief omtrent je competenties,  

een kopie van de lidkaart of vergunning (of bevestiging van de betaling) en je legt een recent uittreksel 

(model  596.2) uit het strafregister voor tegen uiterlijk 8 maart 2023, per mail overmaken via 

kandidaatbestuursorgaan@cycling.vlaanderen of per post onder gesloten briefomslag, Strandlaan 3 – 9000 

Gent t.a.v. de Voorzitter. Jouw kandidatuur per mail is slechts ontvankelijk nadat je per mail, een 

ontvangstbevestiging voor je kandidatuur hebt ontvangen. 

In onderling overleg met de voorzitter zal onder de kandidaten afgesproken worden of zij hun kandidatuur 

al dan niet zullen toelichten op vergaderingen van de provinciale afdelingen, desgevallend via een 

videomeeting. Dit zal voor alle kandidaten op eenzelfde manier gebeuren. 

Op de Algemene Vergadering van 29 maart 2023 zal er ook mogelijkheid zijn om de kandidatuur toe te 

lichten. 

 

 

  

mailto:kandidaatbestuursorgaan@cycling.vlaanderen


 

Oproep bestuurder TOPSPORT 2023 

 

De federatie Cycling Vlaanderen: 

Cycling Vlaanderen is de enige erkende en gesubsidieerde federatie voor het wielrennen in Vlaanderen! We 

zijn er voor iedere recreatieve fietser, competitierenners en jongens/meisjes die willen starten met 

wielrennen! 

Cycling Vlaanderen is de officieel erkende sportfederatie voor het wielrennen in Vlaanderen en telt 80.000 

leden met een diversiteit in competitie, recreatieve en organiserende clubs. 

Oproep tot kandidatuurstelling beheerder topsport Cycling Vlaanderen VZW 

Op 29 maart 2023 kiest de algemene vergadering van de VZW Cycling Vlaanderen een bestuurder topsport 

van het bestuursorgaan. 

Wat is de opdracht van de bestuurder topsport? 

Als bestuurder topsport zetel je in deze topsportcommissie omwille van jouw expertise in deze materie. Je 

bent vanuit deze commissie, de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan. Je brengt op de vergadering 

van het bestuursorgaan verslag uit over de topsportwerking. 

Wat zijn de taken van de topsportcommissie? 

De Vlaamse topsportcommissie heeft minimaal volgende bevoegdheden: 

• Advies verlenen inzake het opstellen, voorstellen en verdedigen van het vierjaarlijks beleidsplan en 
het jaarlijks actieplan topsport ten aanzien van het bestuursorgaan van de VZW; 

• Advies verlenen inzake het uitvoeren, opvolgen en bijsturen van het beleidsplan en het actieplan. 

De Vlaamse topsportcommissie wordt voorgezeten door de directeur topsport. 

Het mandaat van bestuurder topsport is onbezoldigd en wordt uitgeoefend gedurende een termijn van 4 

jaar, maximaal 2 maal hernieuwbaar. 

Heb je interesse en voldoe je aan volgende voorwaarden? 

Overeenkomstig de statuten goedgekeurd op het AV 09/11/2023:  

• een natuurlijk persoon zijn; 

• minimum achttien jaar zijn; 

• een toegetreden lid zijn, behoudens in geval van een extern lid, dat voorgesteld wordt door het 

bestuursorgaan of een lid van de algemene vergadering omwille van zijn expertise of  uitgezonderd 

voor de functies ‘financieel beheerder’ en ‘bestuurder topsport’ waarvoor ook externe leden in 

aanmerking komen; 

• Belg zijn, of minstens in België gedomicilieerd zijn; 

• de Nederlandse taal machtig zijn; 

• geen verlies van burgerlijke en politieke rechten; 

• voldoen aan de volgende bepalingen betreffende onverenigbaarheden: 

• geen lid zijn van dezelfde club als een andere bestuurder; 



 

• geen lid zijn van de bondsadministratie; 

• geen andere bestuurdersfunctie binnen de VZW vervullen; 

• niet het voorwerp zijn van een schorsing, uitgesproken door een bondsinstantie; 

• geen personeelslid zijn van de VZW of in de laatste vijf jaar personeelslid geweest te zijn 

van de VZW; 

• geen contractuele relatie hebben, weze het als werknemer, of als zelfstandige, met een 

onderneming waarmee de VZW een commerciële band heeft; 

• geen vertegenwoordigende of strategische functie hebben in een onderneming, die een 

commerciële band heeft met de VZW; 

• geen familiale band (eerste of tweede graad) hebben met een personeelslid van de VZW; 

• geen functie hebben in een rechtsprekend orgaan van de VZW; 

• het intern reglement, de ethische code en de gedragscode van de VZW onderschrijven en 

aangeven in welke materies er belangenconflicten kunnen ontstaan. 

• Je beschikt over een recent blanco uittreksel uit het strafregister: 596.2 - model bestemd voor de 

contacten met minderjarigen. 

 

Procedure 

Als je aan de voornoemde voorwaarden voldoet en als je opdrachten uit het takenpakket wil opnemen, kan 

jouw kandidatuur ingediend worden, samen met een CV, een korte motivatiebrief omtrent je competenties,  

een kopie van de lidkaart of vergunning (of bevestiging van de betaling) en je legt een recent uittreksel 

(model  596.2) uit het strafregister voor tegen uiterlijk 8 maart 2023, per mail overmaken via 

kandidaatbestuursorgaan@cycling.vlaanderen of per post onder gesloten briefomslag, Strandlaan 3 – 9000 

Gent t.a.v. de Voorzitter. Jouw kandidatuur per mail is slechts ontvankelijk nadat je per mail, een 

ontvangstbevestiging voor je kandidatuur hebt ontvangen. 

In onderling overleg met de voorzitter zal onder de kandidaten afgesproken worden of zij hun kandidatuur 

al dan niet zullen toelichten op vergaderingen van de provinciale afdelingen, desgevallend via een 

videomeeting. Dit zal voor alle kandidaten op eenzelfde manier gebeuren. 

Op de Algemene Vergadering van 29 maart 2023 zal er ook mogelijkheid zijn om de kandidatuur toe te 

lichten. 

 

 

 

 

 

  

mailto:kandidaatbestuursorgaan@cycling.vlaanderen


 

Oproep voorzitter beleidscommissie COMPETITIE 2023 

 

De federatie Cycling Vlaanderen: 

Cycling Vlaanderen is de enige erkende en gesubsidieerde federatie voor het wielrennen in Vlaanderen! We 

zijn er voor iedere recreatieve fietser, competitierenners en jongens/meisjes die willen starten met 

wielrennen! 

Cycling Vlaanderen is de officieel erkende sportfederatie voor het wielrennen in Vlaanderen en telt 80.000 

leden met een diversiteit in competitie, recreatieve en organiserende clubs. 

Oproep tot kandidatuurstelling voorzitter beleidscommissie competitie Cycling Vlaanderen VZW 

Op 29 maart 2023 kiest de algemene vergadering van de VZW Cycling Vlaanderen een voorzitter 

beleidscommissie competitie. 

Wat is de opdracht van de voorzitter beleidscommissie competitie? 

Je zit de beleidscommissie competitie voor. Deze beleidscommissie bestaat uit de voorzitter, de (overige) 

leden van deze beleidscommissie, de voorzitter van de beleidscommissie jeugd, de voorzitter van de 

beleidscommissie vrouwenwielrennen, de voorzitters van alle sportdisciplinecommissies (waaronder en 

niet-limitatief: weg, piste, veld, MTB, BMX, BMX-FS, indoor, G-Sport). Je zetelt in deze commissie omwille 

van je expertise in deze materie. Je brengt op de vergaderingen van het bestuursorgaan verslag uit over de 

competitieve werking van de VZW.  

Wat zijn de taken van de voorzitter beleidscommissie competitie? 

• Leiden van vergaderingen van de beleidscommissie competitie. 

• Het opvolgen van de sportdisciplines 

• Het uitwerken en aanpassen van voorstellen voor de reglementering omtrent competitie; 

• Het uitwerken en bewaken van het beleid in de sport, de visie en de strategie van het 
bestuursorgaan, en de waarden van de VZW inzake competitie. 

Heb jij interesse en voldoe je aan volgende voorwaarden? 

Overeenkomstig de statuten goedgekeurd op het AV 09/11/2023:  

• een natuurlijk persoon zijn; 

• minimum achttien jaar zijn; 

• een toegetreden lid zijn, behoudens in geval van een extern lid, dat voorgesteld wordt door het 

bestuursorgaan of een lid van de algemene vergadering omwille van zijn expertise of  uitgezonderd 

voor de functies ‘financieel beheerder’ en ‘bestuurder topsport’ waarvoor ook externe leden in 

aanmerking komen; 

• Belg zijn, of minstens in België gedomicilieerd zijn; 

• de Nederlandse taal machtig zijn; 

• geen verlies van burgerlijke en politieke rechten; 

• voldoen aan de volgende bepalingen betreffende onverenigbaarheden: 

• geen lid zijn van dezelfde club als een andere bestuurder; 



 

• geen lid zijn van de bondsadministratie; 

• geen andere bestuurdersfunctie binnen de VZW vervullen; 

• niet het voorwerp zijn van een schorsing, uitgesproken door een bondsinstantie; 

• geen personeelslid zijn van de VZW of in de laatste vijf jaar personeelslid geweest te zijn 

van de VZW; 

• geen contractuele relatie hebben, weze het als werknemer, of als zelfstandige, met een 

onderneming waarmee de VZW een commerciële band heeft; 

• geen vertegenwoordigende of strategische functie hebben in een onderneming, die een 

commerciële band heeft met de VZW; 

• geen familiale band (eerste of tweede graad) hebben met een personeelslid van de VZW; 

• geen functie hebben in een rechtsprekend orgaan van de VZW; 

• het intern reglement, de ethische code en de gedragscode van de VZW onderschrijven en 

aangeven in welke materies er belangenconflicten kunnen ontstaan. 

• Je beschikt over een recent blanco uittreksel uit het strafregister: 596.2 - model bestemd voor de 

contacten met minderjarigen. 

Het mandaat van voorzitter beleidscommissie competitie is onbezoldigd en wordt uitgeoefend gedurende 

een termijn van 4 jaar, maximaal 2 maal hernieuwbaar. 

 

Procedure 

Als je aan de voornoemde voorwaarden voldoet en als je opdrachten uit het takenpakket wil opnemen, kan 

jouw kandidatuur ingediend worden, samen met een CV, een korte motivatiebrief omtrent je competenties,  

een kopie van de lidkaart of vergunning (of bevestiging van de betaling) en je legt een recent uittreksel 

(model  596.2) uit het strafregister voor tegen uiterlijk 8 maart 2023, per mail overmaken via 

kandidaatbestuursorgaan@cycling.vlaanderen of per post onder gesloten briefomslag, Strandlaan 3 – 9000 

Gent t.a.v. de Voorzitter. Jouw kandidatuur per mail is slechts ontvankelijk nadat je per mail, een 

ontvangstbevestiging voor je kandidatuur hebt ontvangen. 

In onderling overleg met de voorzitter zal onder de kandidaten afgesproken worden of zij hun kandidatuur 

al dan niet zullen toelichten op vergaderingen van de provinciale afdelingen, desgevallend via een 

videomeeting. Dit zal voor alle kandidaten op eenzelfde manier gebeuren. 

Op de Algemene Vergadering van 29 maart 2023 zal er ook mogelijkheid zijn om de kandidatuur toe te 

lichten. 

 

  

mailto:kandidaatbestuursorgaan@cycling.vlaanderen


 

Oproep voorzitter beleidscommissie RECREA 2023 

 

De federatie Cycling Vlaanderen: 

Cycling Vlaanderen is de enige erkende en gesubsidieerde federatie voor het wielrennen in Vlaanderen! We 

zijn er voor iedere recreatieve fietser, competitierenners en jongens/meisjes die willen starten met 

wielrennen! 

Cycling Vlaanderen is de officieel erkende sportfederatie voor het wielrennen in Vlaanderen en telt 80.000 

leden met een diversiteit in competitie, recreatieve en organiserende clubs. 

Oproep tot kandidatuurstelling voorzitter beleidscommissie recrea Cycling Vlaanderen VZW 

Op 29 maart 2023 kiest de algemene vergadering van de VZW Cycling Vlaanderen een voorzitter 

beleidscommissie recrea. 

Wat is de opdracht van de voorzitter beleidscommissie recrea? 

Je zit de beleidscommissie recrea voor. Deze beleidscommissie bestaat uit de voorzitter, de (overige) leden 

van deze beleidscommissie, de voorzitter van de beleidscommissie jeugd, de voorzitter van de 

beleidscommissie vrouwenwielrennen en leden omwille van hun expertise. Je zetelt in deze commissie 

omwille van je expertise in deze materie. Je brengt op de vergaderingen van het bestuursorgaan verslag uit 

over de recreatieve werking van de VZW.  

Cycling Vlaanderen is de officieel erkende sportfederatie voor het wielrennen in Vlaanderen en telt 80.000 

leden. 

Wat zijn de taken van de voorzitter beleidscommissie recrea? 

• Leiden van vergaderingen van de beleidscommissie recrea. 

• Het opvolgen van recreatieve sportbeoefening. 

• Het uitwerken en aanpassen van voorstellen voor de reglementering m.b.t. recreatieve 
sportbeoefening. 

• Het uitwerken en bewaken van het beleid in de sport, de visie en de strategie van het 
bestuursorgaan, en de waarden van de VZW m.b.t. recreatieve sportbeoefening. 

 

Heb jij interesse en voldoe je aan volgende voorwaarden? 

Overeenkomstig de statuten goedgekeurd op het AV 09/11/2023:  

• een natuurlijk persoon zijn; 

• minimum achttien jaar zijn; 

• een toegetreden lid zijn, behoudens in geval van een extern lid, dat voorgesteld wordt door het 

bestuursorgaan of een lid van de algemene vergadering omwille van zijn expertise of  uitgezonderd 

voor de functies ‘financieel beheerder’ en ‘bestuurder topsport’ waarvoor ook externe leden in 

aanmerking komen; 

• Belg zijn, of minstens in België gedomicilieerd zijn; 

• de Nederlandse taal machtig zijn; 



 

• geen verlies van burgerlijke en politieke rechten; 

• voldoen aan de volgende bepalingen betreffende onverenigbaarheden: 

• geen lid zijn van dezelfde club als een andere bestuurder; 

• geen lid zijn van de bondsadministratie; 

• geen andere bestuurdersfunctie binnen de VZW vervullen; 

• niet het voorwerp zijn van een schorsing, uitgesproken door een bondsinstantie; 

• geen personeelslid zijn van de VZW of in de laatste vijf jaar personeelslid geweest te zijn 

van de VZW; 

• geen contractuele relatie hebben, weze het als werknemer, of als zelfstandige, met een 

onderneming waarmee de VZW een commerciële band heeft; 

• geen vertegenwoordigende of strategische functie hebben in een onderneming, die een 

commerciële band heeft met de VZW; 

• geen familiale band (eerste of tweede graad) hebben met een personeelslid van de VZW; 

• geen functie hebben in een rechtsprekend orgaan van de VZW; 

• het intern reglement, de ethische code en de gedragscode van de VZW onderschrijven en 

aangeven in welke materies er belangenconflicten kunnen ontstaan. 

• Je beschikt over een recent blanco uittreksel uit het strafregister: 596.2 - model bestemd voor de 

contacten met minderjarigen. 

Het mandaat van voorzitter beleidscommissie recrea is onbezoldigd en wordt uitgeoefend gedurende een 

termijn van 4 jaar, maximaal 2 maal hernieuwbaar. 

Procedure 

Als je aan de voornoemde voorwaarden voldoet en als je opdrachten uit het takenpakket wil opnemen, kan 

jouw kandidatuur ingediend worden, samen met een CV, een korte motivatiebrief omtrent je competenties,  

een kopie van de lidkaart of vergunning (of bevestiging van de betaling) en je legt een recent uittreksel 

(model  596.2) uit het strafregister voor tegen uiterlijk 8 maart 2023, per mail overmaken via 

kandidaatbestuursorgaan@cycling.vlaanderen of per post onder gesloten briefomslag, Strandlaan 3 – 9000 

Gent t.a.v. de Voorzitter. Jouw kandidatuur per mail is slechts ontvankelijk nadat je per mail, een 

ontvangstbevestiging voor je kandidatuur hebt ontvangen. 

In onderling overleg met de voorzitter zal onder de kandidaten afgesproken worden of zij hun kandidatuur 

al dan niet zullen toelichten op vergaderingen van de provinciale afdelingen, desgevallend via een 

videomeeting. Dit zal voor alle kandidaten op eenzelfde manier gebeuren. 

Op de Algemene Vergadering van 29 maart 2023 zal er ook mogelijkheid zijn om de kandidatuur toe te 

lichten. 

 

  

mailto:kandidaatbestuursorgaan@cycling.vlaanderen


 

Oproep voorzitter beleidscommissie JEUGD 2023 

 

De federatie Cycling Vlaanderen: 

Cycling Vlaanderen is de enige erkende en gesubsidieerde federatie voor het wielrennen in Vlaanderen! We 

zijn er voor iedere recreatieve fietser, competitierenners en jongens/meisjes die willen starten met 

wielrennen! 

Cycling Vlaanderen is de officieel erkende sportfederatie voor het wielrennen in Vlaanderen en telt 80.000 

leden met een diversiteit in competitie, recreatieve en organiserende clubs. 

Oproep tot kandidatuurstelling voorzitter beleidscommissie jeugd Cycling Vlaanderen VZW 

Op 29 maart 2023 kiest de algemene vergadering van de VZW Cycling Vlaanderen een voorzitter 

beleidscommissie jeugd. 

Wat is de opdracht van de voorzitter beleidscommissie jeugd? 

Je zit de beleidscommissie jeugd voor. Deze beleidscommissie bestaat uit de voorzitter en leden omwille 

van hun expertise. Je zetelt in deze commissie omwille van je expertise in deze materie. Je zetelt ook in de 

beleidscommissie competitie en recrea. Je brengt op de vergaderingen van het bestuursorgaan verslag uit 

over de jeugdwerking van de VZW.  

Wat zijn de taken van de voorzitter beleidscommissie jeugd? 

• Leiden van vergaderingen van de beleidscommissie jeugd. 

• De promotie van en de rekrutering voor de wielersport 

• De organisatie van de opleiding en de begeleiding van jeugdwielrenners en -wielrensters.  

Heb jij interesse en voldoe je aan volgende voorwaarden? 

Overeenkomstig de statuten goedgekeurd op het AV 09/11/2023:  

• een natuurlijk persoon zijn; 

• minimum achttien jaar zijn; 

• een toegetreden lid zijn, behoudens in geval van een extern lid, dat voorgesteld wordt door het 

bestuursorgaan of een lid van de algemene vergadering omwille van zijn expertise of  uitgezonderd 

voor de functies ‘financieel beheerder’ en ‘bestuurder topsport’ waarvoor ook externe leden in 

aanmerking komen; 

• Belg zijn, of minstens in België gedomicilieerd zijn; 

• de Nederlandse taal machtig zijn; 

• geen verlies van burgerlijke en politieke rechten; 

• voldoen aan de volgende bepalingen betreffende onverenigbaarheden: 

• geen lid zijn van dezelfde club als een andere bestuurder; 

• geen lid zijn van de bondsadministratie; 

• geen andere bestuurdersfunctie binnen de VZW vervullen; 

• niet het voorwerp zijn van een schorsing, uitgesproken door een bondsinstantie; 



 

• geen personeelslid zijn van de VZW of in de laatste vijf jaar personeelslid geweest te zijn 

van de VZW; 

• geen contractuele relatie hebben, weze het als werknemer, of als zelfstandige, met een 

onderneming waarmee de VZW een commerciële band heeft; 

• geen vertegenwoordigende of strategische functie hebben in een onderneming, die een 

commerciële band heeft met de VZW; 

• geen familiale band (eerste of tweede graad) hebben met een personeelslid van de VZW; 

• geen functie hebben in een rechtsprekend orgaan van de VZW; 

• het intern reglement, de ethische code en de gedragscode van de VZW onderschrijven en 

aangeven in welke materies er belangenconflicten kunnen ontstaan. 

• Je beschikt over een recent blanco uittreksel uit het strafregister: 596.2 - model bestemd voor de 

contacten met minderjarigen. 

Het mandaat van voorzitter beleidscommissie jeugd is onbezoldigd en wordt uitgeoefend gedurende een 

termijn van 4 jaar, maximaal 2 maal hernieuwbaar. 

Procedure 

Als je aan de voornoemde voorwaarden voldoet en als je opdrachten uit het takenpakket wil opnemen, kan 

jouw kandidatuur ingediend worden, samen met een CV, een korte motivatiebrief omtrent je competenties,  

een kopie van de lidkaart of vergunning (of bevestiging van de betaling) en je legt een recent uittreksel 

(model  596.2) uit het strafregister voor tegen uiterlijk 8 maart 2023, per mail overmaken via 

kandidaatbestuursorgaan@cycling.vlaanderen of per post onder gesloten briefomslag, Strandlaan 3 – 9000 

Gent t.a.v. de Voorzitter. Jouw kandidatuur per mail is slechts ontvankelijk nadat je per mail, een 

ontvangstbevestiging voor je kandidatuur hebt ontvangen. 

In onderling overleg met de voorzitter zal onder de kandidaten afgesproken worden of zij hun kandidatuur 

al dan niet zullen toelichten op vergaderingen van de provinciale afdelingen, desgevallend via een 

videomeeting. Dit zal voor alle kandidaten op eenzelfde manier gebeuren. 

Op de Algemene Vergadering van 29 maart 2023 zal er ook mogelijkheid zijn om de kandidatuur toe te 

lichten. 

 

  

mailto:kandidaatbestuursorgaan@cycling.vlaanderen


 

Oproep voorzitter beleidscommissie VROUWENWIELRENNEN 2023 

 

De federatie Cycling Vlaanderen: 

Cycling Vlaanderen is de enige erkende en gesubsidieerde federatie voor het wielrennen in Vlaanderen! We 

zijn er voor iedere recreatieve fietser, competitierenners en jongens/meisjes die willen starten met 

wielrennen! 

Cycling Vlaanderen is de officieel erkende sportfederatie voor het wielrennen in Vlaanderen en telt 80.000 

leden met een diversiteit in competitie, recreatieve en organiserende clubs. 

Oproep tot kandidatuurstelling voorzitter beleidscommissie vrouwenwielrennen Cycling Vlaanderen 

VZW 

Op 29 maart 2023 kiest de algemene vergadering van de VZW Cycling Vlaanderen een voorzitter 

beleidscommissie vrouwenwielrennen. 

Wat is de opdracht van de voorzitter beleidscommissie vrouwenwielrennen? 

Je zit de beleidscommissie vrouwenwielrennen voor. Deze beleidscommissie bestaat uit de voorzitter en 

leden omwille van hun expertise. Je zetelt ook in de beleidscommissie competitie en recrea. Je brengt op 

de vergaderingen van het bestuursorgaan verslag uit over de werking van het vrouwenwielrennen van de 

VZW.  

Wat zijn de taken van de voorzitter beleidscommissie vrouwenwielrennen? 

• Leiden van vergaderingen van de beleidscommissie vrouwenwielrennen. 

• Het opvolgen van de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen, zowel competitief als recreatief 

• Het uitwerken en aanpassen van voorstellen voor de reglementering; 

• Het uitwerken en bewaken van het beleid in de sport, de visie en de strategie van het 
bestuursorgaan, en de waarden van de VZW. 

Heb jij interesse en voldoe je aan volgende voorwaarden? 

Overeenkomstig de statuten goedgekeurd op het AV 09/11/2023:  

• een natuurlijk persoon zijn; 

• minimum achttien jaar zijn; 

• een toegetreden lid zijn, behoudens in geval van een extern lid, dat voorgesteld wordt door het 

bestuursorgaan of een lid van de algemene vergadering omwille van zijn expertise of  uitgezonderd 

voor de functies ‘financieel beheerder’ en ‘bestuurder topsport’ waarvoor ook externe leden in 

aanmerking komen; 

• Belg zijn, of minstens in België gedomicilieerd zijn; 

• de Nederlandse taal machtig zijn; 

• geen verlies van burgerlijke en politieke rechten; 

• voldoen aan de volgende bepalingen betreffende onverenigbaarheden: 

• geen lid zijn van dezelfde club als een andere bestuurder; 

• geen lid zijn van de bondsadministratie; 



 

• geen andere bestuurdersfunctie binnen de VZW vervullen; 

• niet het voorwerp zijn van een schorsing, uitgesproken door een bondsinstantie; 

• geen personeelslid zijn van de VZW of in de laatste vijf jaar personeelslid geweest te zijn 

van de VZW; 

• geen contractuele relatie hebben, weze het als werknemer, of als zelfstandige, met een 

onderneming waarmee de VZW een commerciële band heeft; 

• geen vertegenwoordigende of strategische functie hebben in een onderneming, die een 

commerciële band heeft met de VZW; 

• geen familiale band (eerste of tweede graad) hebben met een personeelslid van de VZW; 

• geen functie hebben in een rechtsprekend orgaan van de VZW; 

• het intern reglement, de ethische code en de gedragscode van de VZW onderschrijven en 

aangeven in welke materies er belangenconflicten kunnen ontstaan. 

• Je beschikt over een recent blanco uittreksel uit het strafregister: 596.2 - model bestemd voor de 

contacten met minderjarigen. 

 

Het mandaat van voorzitter beleidscommissie vrouwenwielrennen is onbezoldigd en wordt uitgeoefend 

gedurende een termijn van 4 jaar, maximaal 2 maal hernieuwbaar. 

Procedure 

Als je aan de voornoemde voorwaarden voldoet en als je opdrachten uit het takenpakket wil opnemen, kan 

jouw kandidatuur ingediend worden, samen met een CV, een korte motivatiebrief omtrent je competenties,  

een kopie van de lidkaart of vergunning (of bevestiging van de betaling) en je legt een recent uittreksel 

(model  596.2) uit het strafregister voor tegen uiterlijk 8 maart 2023, per mail overmaken via 

kandidaatbestuursorgaan@cycling.vlaanderen of per post onder gesloten briefomslag, Strandlaan 3 – 9000 

Gent t.a.v. de Voorzitter. Jouw kandidatuur per mail is slechts ontvankelijk nadat je per mail, een 

ontvangstbevestiging voor je kandidatuur hebt ontvangen. 

In onderling overleg met de voorzitter zal onder de kandidaten afgesproken worden of zij hun kandidatuur 

al dan niet zullen toelichten op vergaderingen van de provinciale afdelingen, desgevallend via een 

videomeeting. Dit zal voor alle kandidaten op eenzelfde manier gebeuren. 

Op de Algemene Vergadering van 29 maart 2023 zal er ook mogelijkheid zijn om de kandidatuur toe te 

lichten. 

  

mailto:kandidaatbestuursorgaan@cycling.vlaanderen


 

Oproep drie EXTERNE bestuurders 2023 

 

De federatie Cycling Vlaanderen: 

Cycling Vlaanderen is de enige erkende en gesubsidieerde federatie voor het wielrennen in Vlaanderen! We 

zijn er voor iedere recreatieve fietser, competitierenners en jongens/meisjes die willen starten met 

wielrennen! 

Cycling Vlaanderen is de officieel erkende sportfederatie voor het wielrennen in Vlaanderen en telt 80.000 

leden met een diversiteit in competitie, recreatieve en organiserende clubs. 

Oproep tot kandidatuurstelling drie externe bestuurders Cycling Vlaanderen VZW 

Op 29 maart 2023 kiest de algemene vergadering van de VZW Cycling Vlaanderen drie externe bestuurders. 

Wat is het functieprofiel van de drie externe bestuurders? 

• Je hebt je sporen verdiend in het bedrijfsleven, een belangenfederatie/sportfederatie, een 
openbaar bestuur, de academische wereld of een VZW. Ervaring in de sectoren marketing, 
financiën & HR of in juridische en economische vak domeinen, kan een pluspunt zijn. 

• Een hart voor de fiets hebben. 

• Onafhankelijk zijn: de bestuurder is niet gebonden aan de federatie, en heeft geen belangen in de 
federatie. 

• De bestuurder beschikt over een netwerk van contacten relevant voor zijn expertise. 

• De bestuurder is collegiaal, communicatief en tot overleg bereid. 

• De bestuurder heeft voeling met het omgaan met vrijwilligers eigen aan de organisatie van de 
sport. 

Het voldoen aan het functieprofiel wordt geëvalueerd door het bestuursorgaan en de personen die voldoen 

worden voorgedragen aan de Algemene Vergadering.  

Deze externe leden mogen sportend lid zijn en worden voorgesteld omwille van hun expertise. 

Daarnaast mogen deze externe leden:  

• Geen ander mandaat hebben binnen de VZW centraal, of in één van haar onderliggende structuren 
(functie in/lid van een afdeling, comité, commissie,...);  

• Geen inkomsten uit de sport genereren (bv. als trainer, official, sporter die betaald wordt,...) of 
zakelijke belangen beogen (bv. sponsor, contractant,...). 

 

Heb jij interesse en voldoe je aan volgende voorwaarden? 

Overeenkomstig de statuten goedgekeurd op het AV 09/11/2023:  

• een natuurlijk persoon zijn; 

• minimum achttien jaar zijn; 

• een toegetreden lid zijn, behoudens in geval van een extern lid, dat voorgesteld wordt door het 

bestuursorgaan of een lid van de algemene vergadering omwille van zijn expertise of  uitgezonderd 

voor de functies ‘financieel beheerder’ en ‘bestuurder topsport’ waarvoor ook externe leden in 

aanmerking komen; 



 

• Belg zijn, of minstens in België gedomicilieerd zijn; 

• de Nederlandse taal machtig zijn; 

• geen verlies van burgerlijke en politieke rechten; 

• voldoen aan de volgende bepalingen betreffende onverenigbaarheden: 

• geen lid zijn van dezelfde club als een andere bestuurder; 

• geen lid zijn van de bondsadministratie; 

• geen andere bestuurdersfunctie binnen de VZW vervullen; 

• niet het voorwerp zijn van een schorsing, uitgesproken door een bondsinstantie; 

• geen personeelslid zijn van de VZW of in de laatste vijf jaar personeelslid geweest te zijn 

van de VZW; 

• geen contractuele relatie hebben, weze het als werknemer, of als zelfstandige, met een 

onderneming waarmee de VZW een commerciële band heeft; 

• geen vertegenwoordigende of strategische functie hebben in een onderneming, die een 

commerciële band heeft met de VZW; 

• geen familiale band (eerste of tweede graad) hebben met een personeelslid van de VZW; 

• geen functie hebben in een rechtsprekend orgaan van de VZW; 

• het intern reglement, de ethische code en de gedragscode van de VZW onderschrijven en 

aangeven in welke materies er belangenconflicten kunnen ontstaan. 

• Je beschikt over een recent blanco uittreksel uit het strafregister: 596.2 - model bestemd voor de 

contacten met minderjarigen. 

Het mandaat van extern bestuurder is onbezoldigd en wordt uitgeoefend gedurende een termijn van 4 jaar, 

maximaal 2 maal hernieuwbaar. 

Procedure 

Als je aan de voornoemde voorwaarden voldoet en als je opdrachten uit het takenpakket wil opnemen, kan 

jouw kandidatuur ingediend worden, samen met een CV, een korte motivatiebrief omtrent je competenties,  

een kopie van de lidkaart of vergunning (of bevestiging van de betaling) en je legt een recent uittreksel 

(model  596.2) uit het strafregister voor tegen uiterlijk 8 maart 2023, per mail overmaken via 

kandidaatbestuursorgaan@cycling.vlaanderen of per post onder gesloten briefomslag, Strandlaan 3 – 9000 

Gent t.a.v. de Voorzitter. Jouw kandidatuur per mail is slechts ontvankelijk nadat je per mail, een 

ontvangstbevestiging voor je kandidatuur hebt ontvangen. 

In onderling overleg met de voorzitter zal onder de kandidaten afgesproken worden of zij hun kandidatuur 

al dan niet zullen toelichten op vergaderingen van de provinciale afdelingen, desgevallend via een 

videomeeting. Dit zal voor alle kandidaten op eenzelfde manier gebeuren. 

Op de Algemene Vergadering van 29 maart 2023 zal er ook mogelijkheid zijn om de kandidatuur toe te 

lichten. 

mailto:kandidaatbestuursorgaan@cycling.vlaanderen

