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VERSLAG 

17 juni 2020 Cycling Vlaanderen 
Vergadering Bestuursorgaan (VBO) 

2020/007 

Om 17u via Teams 

Aanwezig Depondt Philip, Eulaerts Bruno, Mondelaers Jos, 
Rooms Luc, Vanlint André, Cooreman Sophie, 
Vandael Jan, Smets Jos, Dhont Hugo, Filiep Jodts, 
Wauters Marc, Frank Glorieux  

 

Verontschuldigd Busschaert Frédéric, Eulaerts Bruno, Van Cauter 
Carina Van Damme Tom 

 

 

Rouwmoment 

Een moment van stilte en ingetogenheid voor de overledenen. 

 

TER BESLUITVORMING 

 

1. Goedkeuring verslag VBO-200527-20.006 D 
 

Verslag VBO-200527-20.006 D werd unaniem goedgekeurd. 

2. Goedkeuring tarieven CX/Piste 2020-2021 ( in bijlage) 
 

Goedkeuring van de tarieven CX/Piste 2020-2021. 

 
3. Kandidaat Vlaamse Sportraad 

Iedereen is het er over eens dat dit geen manier van werken is. In de toekomst moet men in deze 
gevallen zorgen voor een sluitende procedure en goede communicatie voeren. 
MW herhaalt dat hij een drukke agenda heeft en moeilijk steeds zal kunnen aanwezig zijn.  
 

VBO bevestigt de kandidatuur van Frank Glorieux. 

 
4. Goedkeuring budget herneming koers en recrea (in bijlage) 

Toelichting van het kostenplaatje voor de herneming van de koers en de recrea in de maand juli. 
De kosten zullen gerecupereerd worden uit het budget voorzien voor de weggevallen stages. 
 

VBO verklaart zich akkoord met het voorgestelde budget. 

 
5. Voorstelling project Challenge Flanders CX  (bijlage) 

Uit de bestaande klassementen “De Moedige Veldrijders” en “De Vlaamse Crosscup” wil men 
groeien tot één Cycling Vlaanderen Cup. Dit bevat een aaneenkoppeling van alle wedstrijden van 
Vlaanderen en bevat één regelmatigheidcriterium “Flanders Challenge CX” 
Vanuit de veldritcommissie en vanuit het Uitvoerend comité willen we een duidelijk afgelijnd 
project. 
Tevens moeten de financiële afspraken beter afgelijnd worden. 
 

Terug op de agenda van de volgende vergadering plaatsen. 
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TER INFORMATIE 

 

1. Tussentijdse cijfers op 30/5 (bijlage) 
 
Geen vragen of opmerkingen bij de voorgestelde tussentijdse cijfers. 
Volgende vergadering zal er een voorstelling zijn van de nieuwe rapportering. 
 

2. Rapport Goed Bestuur van Sport Vlaanderen (bijlage) 
 

Goede verbetering t.o.v. vorig rapport. De huidige score kan nog verbeteren  o.a. bij  
bespreking van het belangenconflict. Dit moet uitvoerig opgenomen worden in  
het jaarverslag.  
 

3. Algemene Vergadering: STAVAZA 
De proefstemming is vlot verlopen. Het aantal deelnemers was aan de lage kant.  

Het VBO beslist om de verkiezing gedurende 24 u open te stellen. Dit betekent van  

woensdag 24 juni 2020 om 17.45 u tot en met donderdag 25 juni 2020 om 17.45 u.  

Donderdag 25 juni 2020 om 15 u : beantwoorden van de gestelde vragen. 

Donderdag 25 juni 2020 om 17.45 u: afsluiting van de stemming door de CEO en  

onder toezicht van twee werkende leden, Carina Van Cauter en Hugo D’Hondt. 

Het VBO heeft deze twee personen aangeduid ter vervanging van het jongste en  

oudste werkend lid zoals in de statuten beschreven. 

Donderdag 25 juni 2020 om 18 u: Algemene Vergadering 

 

 
4. Beleidsplan: STAVAZA 

In de voorbije drie weken werden de opmerkingen van de leden van VBO verwerkt. 
De operationele doelstellingen werden verder opgelijst.  
Bepaling van de timing. 
Nu begint men aan de uitschrijving van de 12 doelen zodat het voor iedereen duidelijk en  
leesbaar wordt. 
Presentatie van het beleidsplan op bestuursniveau is toch nog wensenlijk bij de volgende  
vergadering. 

 

5. Allerlei: 

- Overdekte wielerbaan in Zolder: 

Financieël plan is ingediend  -   BTW-akkoord verkregen -  beoordelingslijsten zijn klaar 

Nu nog wachten op de goedkeuring in de raad van bestuur. 

 

- Volgende vergadering VBO: woensdag 29 juli 2020 om 18 uur in Gent 

 

 

 

Voorzitter a.i. 

Mondelaers Jos  


