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VERSLAG 

19u Cycling Vlaanderen 
Vergadering Bestuursorgaan (VBO) 

2020/009 

WVEM Gent 
Zaal Kwaremont 

Aanwezig: Barbry Geert, Busschaert Frédéric, Van Dael Jan, Depondt Philip, Eulaerts 
Bruno, Jodts Filiep, Rooms Luc, Smets Jos, Van Damme Tom, Vanlint André, 
en Frank Glorieux 

Verontschuldigd Cooreman Sophie, Van Cauter Carina, Wauters Marc  

 

Rouwmoment 

 

TER BESLUITVORMING 

 

1. Goedkeuring verslag: VBO-200729-V-20.008-R 

Verslag werd goedgekeurd. 

 

2. Steunmaatregelen voor organisatoren/clubs/sporters 

De voorzitter vraagt aan het Bestuursorgaan of men overtuigd is om maatregelen te voorzien? 

Eerder in de vorm om naar de organiserende en competitieclubs een stimulans te bieden om in 2021 

verder te organiseren.  

 

Frank Glorieux licht toe dat Sport Vlaanderen (vanuit Noodfonds Sport van de Vlaamse overheid)  

een tegemoetkoming zal voorzien aan de federatie van 100 000 euro. Max 40% kan worden 

aangewend voor het compenseren van het nettoverlies van de sportfederatie. Minimaal 60% dient 

toegekend te worden naar financiële steun aan sportclubs, het realiseren van één of meer prestatie 

bevorderende projecten die specifiek gericht zijn op personen tot 18 jaar of op personen met een 

handicap of beperking, in functie van het stimuleren van de heropstart van hun sportactiviteiten 

 

Vanuit Cycling Vlaanderen is er al 80 000 euro opgenomen ter ondersteuning van de wedstrijden 

(juli-aug-sept). 

 

De voorzitter werpt op dat er nog geen initiatief genomen is op provinciaal vlak. Is hier 

bereidwilligheid toe: voorstel om gezamenlijk 60 000 euro extra kosten te nemen van de provinciale 

kas. 

 

Jos Smets wijst erop dat men dient te waken over de organisatie van de wedstrijden in 2021. Eens dit 

verdwijnt, valt de sport stil. Men dient voor eind september een duidelijke communicatie uit te 

sturen naar de clubs hoe we hen ondersteunen en stimuleren om hun werking verder te zetten in 

2021.  

 

Er zal een werkgroep opgestart worden.  Deze werkgroep zal zich buigen welke bestemming(en) het 

Corona steunbudget krijgt. Men werpt op om stimulerende factoren als bestemming te geven (bv. 

zoals beloning voor het organiseren van wedstrijden).  Er moet een structureel kader zijn, het moet 

duurzaam zijn en leiden tot iets. 2 grote kernpunten staan centraal: stimulans + signaal geven wij 

helpen door te ondersteunen (kan financieel zijn of in een persoon). Dat moet bij de basis geraken. 
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3. Beleidsplan 

Het beleidsplan dient op 1 september ingediend te worden bij Sport Vlaanderen, er kan dan na de 

goedkeuring door de Algemene Vergadering eventueel nog een aangepaste versie worden ingediend. 

 

Vraag om nog een klemtoon te leggen op het thema ‘veiligheid’. Ook vraagt men om het thema 

‘milieu’ zeker prioriteit te geven. ‘Milieu’ zit al opgenomen in het Beleidsplan, men zal nog het item 

rond ‘veiligheid’ verder uitdiepen in het Beleidsplan.  

Deze versie kan dan goedgekeurd worden op de AV van 03/09/2020. 

 

4. Budget aanpassing 2020, aanpassing 2021 

Hierbij wordt het ontwerp van aangepaste budgetten gevoegd met een nota met korte uitleg. Vragen 

graag op voorhand zodat deze kunnen voorbereid worden. 
 

Frank Glorieux geeft een toelichting rond de aanpassingen in het budget.  
 

Opbrengsten Budget 2020 

Renners -  142 000 
euro 

minder inschrijvingsgelden, minder dagvergunningen en 
minder inschrijvingsgeld van de buitenlandse renners 

Organisatie-
vergunningen 

- 535 000 euro terugbetaling afgelaste wedstrijden, geen jeugdbijdragen 
renners, geen 2€ organisatiebijdragen door de renners 

MTB-BMX-Indoor - 62 000 euro geen wedstrijden, geen dagvergunningen, geen afdrachten 
renners 

Andere subsidies + 100 000 
euro 

subsidie clubondersteuning 

VWEM Initiaties - 21 000 euro geen initiaties VWEM op piste of BMX piste 

Esso -37 000 euro enkel persmoment aangezien er geen Esso-punten werden 
toegekend. Bedrag wordt overgezet naar 2021. 

Project Meisjes 
Zij aan Zij 

-30 000 euro minder sponsoring 

 

Kosten budget 2020 

Lonen - 66 000 euro * - 41 370 euro (tijdelijk werkloosheid Corona) 
* + 3 900 euro: extra medewerker 3 maanden fulltime 
* - 28 900 euro verplaatsingen 
 

Externe audit en 
Consultancy 

- 7 000 euro minder extern advies 

PR - 10 000 euro geen aanwezigheid WK 

Interne/Externe 
Communicatie 

- 5 000 euro stopzetten Orange sticks uitslagen 

Belastingen/Taxen + 7 000 euro deel VVA wagens van 17% naar 40% 

Verzekeringen -244 000 euro wedstrijden, renners, signaalgevers aan 50% volgens 
overeenkomst met Concordia/AG 

Project Corona-
ondersteuning 

+ 100 000 
euro 

 

Recrea - 33 000 euro minder organisaties en minder dagvergunning wegens 
Corona. Minder kosten provinciale medewerkers 

KVV - 14 000 euro afgelasting KVV, geen onkosten 

MTB-BMX-Indoor - 49 000 euro geen prijzengelden Flanders Cupwedstrijden, geen EK en WK 
indoor, geen rugnummers, nummerborden of tijdopname 
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Commissie/ 
Voorzitters 

- 40 000 euro geen verplaatsingen door online-vergaderingen 

Provinciale 
afdelingen 

- 160 000 euro lagere ristorno’s en fotofinish wegens afgelaste wedstrijden 

CV Proef - 14 000 euro lager kosten materiaal en opleiders 

ROP / Pop - 25 000 euro geen stages of wedstrijden, wel 50000€ voor oefenkoersen 
inbegrepen 
 

Esso - 37 000 euro Enkel persmoment. Bedrag wordt overgezet naar 2021 
 

Opbrengsten budget 2021: 

Recrea + 110 000 
euro 

verhoging tarieven van niet-clubleden 

 

Kosten budget 2021:  

Lonen + 32 000 euro Index en anciënniteit 

ICT-
ondersteuning 

-15 000 euro overschakeling Cloud naar SharePoint 

Externe/interne 
communicatie 

- 7 500 euro stopzetten Orange sticks uitslagen 

Belastingen en 
taxen 

+ 7 000 euro meer wagens betekent stijging VAA 

Commissie en 
voorzitters 

50% van oorspronkelijk bedrag, meer online vergaderen 

 

Besluit met akkoord van VBO 

- 100 000 euro extra bij de recrea. Familiale recreavergunningen zijn verlieslatend.  

VBO legt deze verhoging op.  

- De subsidies Brussels Mobiliteit KOW worden nog uitgekeerd. 

- Jeugdsportfonds heeft dit jaar minder inkomsten. De bijdragen van CyV (60000€) dit jaar niet 

uitkeren maar overhevelen naar het budget van volgend jaar 

- Het loon voor een ondersteuner wordt in de ondersteuning geboekt en besproken door 

werkgroep. 

- In de ondersteuning wordt er ook 100 000 euro opgenomen vanuit CyV zoals vroeger 

afgesproken. Tevens leggen we een provicie aan van 100 000 euro uit het noodfonds van 

Sport Vlaanderen. 

 

Bemerkingen: 

Project Zolder: bij KBWB is er een meerjarenplan op 10 jaar, voorstel om dit ook voor Cycling 

Vlaanderen te doen.  

 

5. Algemene vergadering: goedkeuring procedure en vaststelling definitieve agenda 

- De vergadering zal online worden gehouden via Teams. Uitnodigingen worden verzonden. 

- Via een link kan men de verschillende punten van de algemene vergadering goed of afkeuren. 

- De voorzitter, de CEO en Hugo zullen in Gent aanwezig zijn tijdens de vergadering. 

- Telling op basis van de stemmen? 2/3 aanwezigheid, en 2/3 stemmen 

Je telt de uitgebracht stemmen als aanwezigen (wie stemt is geacht aanwezig te zijn). 

- Bezwaren of vragen dient men op voorhand te uiten.  
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6. Jaarverslag 2019  

In bijlage een ontwerp van jaarverslag ter goedkeuring. 

 

Met uitzondering van, onder voorbehoud van wijziging voor grafiek wedstrijden per provincie, keurt 

VBO dit jaarverslag unaniem goed.  

 

TER INFORMATIE 

 

7. Stand van zaken Cat Solutions 

Aanpak door Cat Solutions was chaotisch, en 1,5 maand te laat. We gaan live zonder enige opleiding. 

Interne fijnplanning wordt opgemaakt. 

Cruciale flows zullen en moeten werken per 1 september. 

Uit realisme enkel “niet-voor-opstart cruciale zaken” opgeschoven om ruimte te creëren. 

 

8. Allerlei 

- Vergadering 16/09 gaat niet door: volgend Bestuursorgaan gaat door op woe 25/11 om 9u30. 

- Nieuwe voorzitter Vlaamse Commissie Mountainbike: Maarten Gybels 

 

 

 

Voorzitter 

Filiep Jodts  


