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VERSLAG 
27 mei 2020 Cycling Vlaanderen 

Vergadering Bestuursorgaan (VBO) 
2020/006 

Om 17u via Teams 

Aanwezig Depondt Philip, Eulaerts Bruno, Mondelaers Jos, Rooms 
Luc, Van Cauter Carina, Vanlint André, Cooreman Sophie, 
Busschaert Frédéric, Vandael Jan, Jodts Filiep, Smets Jos, 
Dhont Hugo, Filiep Jodts, Wauters Marc, Frank Glorieux en 
Tom Van Damme 

 

Verontschuldigd /  

 

Rouwmoment 

   Een moment van stilte en ingetogenheid voor de overledenen in deze coronatijden. 

 

TER BESLUITVORMING 

 

1. Goedkeuring verslag: VBO-200429-V-20.005-R 

 

Verslag VBO-200429-V-20.005-R werd unaniem goedgekeurd. 

 

2. Financiële cijfers: 

Bespreking  (Liquiditeitsprognose Cycling Vlaanderen) van de berekening van het worst case scenario.  

Er wordt uitgegaan dat we niet koersen tot maart volgend jaar. We hebben dus bijgevolg geen 

inkomsten tot die periode. De kosten werden zoveel mogelijk geminimaliseerd. 

 

3. Organisatie algemene vergadering Cycling Vlaanderen 

De jaarlijkse algemene vergadering van de VZW die gepland was op 23 maart 2020, kon door de 

opgelegde maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis niet doorgaan. 

Het bestuursorgaan wil dringend overgaan tot:  

- De goedkeuring van de jaarrekening, teneinde de uitbetaling van de subsidie in juli 2020 niet te 

vertragen 

- Verkiezing van een voorzitter 

 

Mogelijkheden:  

- AV in aanwezigheid van de 160 stemgerechtigden: moeilijk realiseerbaar vanwege de huidige 

regels om meer dan 4 personen te mogen ontvangen en het respecteren van de social distancing. 

- Stemming op afstand met het respecteren van het vraagrecht van de leden en het recht om zich 

voor te stellen van de kandidaten 

• Een rechtstreekse digitale vergadering die contact maakt met 160 leden maakt dit mogelijk 

maar is echter technisch zeer moeilijk realiseerbaar. 

• De stemming op afstand zonder vragen op het moment van de AV 

- Stemming met volmacht voor de AV 

- Uitstel van de AV 
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Procedure stemming op afstand voor de verkiezing van een voorzitter: 

• Kandidaten stellen zich digitaal voor aan de leden : via een link op de website. 

• De leden worden opgeroepen om tegen een bepaalde datum hun vragen aan de 

kandidaten te formuleren via een mail aan 1 specifiek mailadres. 

• Stemming gebeurt dan in een digitale app op datum van de algemene vergadering. 

• Er wordt een teststemming voorzien enkele dagen voordien. 

• Leden krijgen een unieke code en kunnen anoniem stemmen op een website.  

• Er gaat een digitale algemene vergadering door waar de informatie en resultaat worden 

meegedeeld. 

 

4. Terugbetaling vergunningen 

Bespreking Coronafinanciering  organiserende club en clubs met renners. 

Eind juli, wanneer er meer zicht is op het verdere verloop van het wielerseizoen, zal men overgaan tot 

de praktische uitwerking van een voorstel. 

 

5. Goedkeuring tussentijdse stand beleidsplan 

Luc geeft toelichting bij de tussentijdse stand van het beleidsplan. Hij schetst ook een beeld van de 

werking naar de toekomst toe:  

- Verwerking van de ontvangen opmerkingen 

- Uitwerken van de operationele doelen 

- Bekijken van de financiele impact 

- Sessies met de geïnteresseerde leden om feedback te krijgen 

 

Het VBO verklaart zich akkoord met de 12 strategische doelstellingen. Het VBO verklaart zich akkoord 

dat de groep van ‘geïnteresseerden’ geraadpleegd wordt om tussentijds feedback te geven. 

 

6. Goedkeuring hervorming 1.12A/B/C wedstrijden: financiële impact. 

De wegcommissie is van oordeel dat we dit jaar geen onderscheid maken tussen de 

verschillende 1.12 wedstrijden. Het aangepaste startrecht zal gepubliceerd worden vanaf we 

de heropstart van de competitie kennen. Organisatoren worden op de hoogte gebracht van 

deze wijziging. Alle 1.12 wedstrijden zullen de organisatievergunning van een 1.12C betalen. 

Organisatoren die de betaling al hebben uitgevoerd voor een 1.12A of B zullen het verschil 

worden terugbetaald.  

Financiële impact: ongeveer 1000 euro 

 

Het VBO is akkoord. 

 

Het VBO beslist :    

- AV op donderdag 25 juni 2020 om 18 uur met digitale stemming op afstand 

- Agenda:  Verwelkoming 

          Verkiezing voorzitter 

- De goedkeuring van de jaarrekening, de andere punten van de gewone jaarvergadering en een 

begrotingswijziging worden verschoven naar de BAV van september 2020 

Het VBO verklaart zich akkoord met het principe om een tegemoetkoming te voorzien aan deze 

clubs. De hoegrootheid en de procedure zal beslist worden in het VBO van augustus.  



 

VBO-200527-V-20.006-R.docx 6/06/2018 Pagina 3 / 3 
 

TER INFORMATIE 

 

7. Opschorting competitie en recrea/ marstabel hervatting 

Op dit ogenblik mogen we met maximum 20 personen fietsen in clubverband, met de nodige 

social distance en onder begeleiding van een wegkapitein, een trainer … 

We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van de open wielerbanen en verkeersvrije 

omlopen en trainingen te voorzien voor de clubs. 

Om onze clubs te ondersteunen bij de heropstart van hun activiteiten hebben we per type club 

een begeleidende gids en infofiches gemaakt. 

We werken ook per discipline aan gidsen om de heropstart van de competitie voor te bereiden. 

 

8. Personeelsbezetting Cycling Vlaanderen 

Op dit ogenblik werken we op een regime van technische werkloosheid van 6 personen, coachen 

zijn actief met de Topsportschool. De coördinatoren blijven ook actief en vangen de 

administratieve taken op en werken aan het beleidsplan. 

         FG geeft toelichting over de werking van het directiecomité. 

 

9. Stand van zaken Cat Solutions 

We gaan vooruit, maar traag. We hadden een constructieve vergadering waar we ons  

ongenoegen uitte over de problemen bij de testing. De digitale handtekening is een  

moeilijke stap. We moeten dit dringend naar de leden kunnen brengen. 

 

10. Allerlei 

JV: Hoever staan we met REGELMATIGHEIDSCRITERIUM VLAAMSE CX-CUP EN MOEDIGE 

VELDRIJDERS?  

        Het overleg met de betrokken partijen is nog bezig en er is nog geen officiele aanvraag tot  

        ondersteuning binnengekomen. 

 

SC: Positief punt van de corona: Fietsen zit in de lift. Vraag naar marketing campagne. 

Langs de social media proberen we de aandacht te trekken bv. Maak een club,  Word lid. We           

hebben tot nu toe 25 nieuwe clubs en een 1000-tal leden meer. Er volgt een campagne met 

start voor het Pinksterenweekend. 

 

TVD: merkt op dat er veel jonge meisjes en jongens mee fietsen. We moeten met zijn allen nadenken 

hoe we deze doelgroep kunnen bereiken. 

Volgende vergadering VBO: woensdag 17 juni 2020 om 17 uur (digitaal) 

 

BIJLAGES 

 

 

 

Voorzitter a.i. 

Mondelaers Jos  


