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VERSLAG 

25 maart 2020 Cycling Vlaanderen 
Vergadering Bestuursorgaan (VBO) – via Skype 

2020/004 

17u00 

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

 

Verontschuldigd Depondt Philip  

 

1. Goedkeuring verslag 
VRVB-200311-V-20.003-D 

 

André Vanlint merkt naar aanleiding van de mail van Jos Smets onderstaande zaken op:  

1. Budget recrea. 

- In bijlage werd een bestand verstuurd met de cijfers gepresenteerd op de AV van 
28/03/19.  Zelf ben ik geen werkend lid en heb dus alleen het verslag van die AV met de 
bijlage en de PowerPoint die gepresenteerd werd op de RvB van 06/03/2019 (zie bijlagen 
– zonder detail). 

- Het budget voorgesteld aan de commissie recrea vindt u in het verslag in bijlage waarin 
noch het totaalbedrag noch het detail van de kosten is opgenomen. 

- Toe te voegen aan het verslag: Jos Smets zegt dat hij aan de clubs niet kan uitleggen dat 
de beslissing genomen door het DB om 1 infoboekje i.v.m. het nieuwe KB gratis te 
bezorgen aan de wedstrijdorganisatoren niet werd uitgevoerd (kostprijs +/- 4.000 EUR) 
terwijl er anderzijds +/- 46.000 EUR gespendeerd wordt aan 12 Classics-toertochten. 

11. Allerlei 

Hij dient zijn ontslag in als voorzitter ➔ als dienstdoend voorzitter 

Benoeming bestuurders 

Zoals gemeld werd dit jaar mijn mandaat als provinciaal voorzitter van Vlaams-Brabant 

vernieuwd. De vorige benoeming als bestuurder van Cyv was op de AV van 19/03/2016 (zie 

bijlage 16061595) zodat de termijn van 4 jaar verstreken is. 

Ook best de termijnen van Jan Vandael (ook benoemd op 19/03/2016) en Jos Mondelaers 

(benoemd op 29/10/2016) nazien (zie bijlagen Staatsblad 16061595 & 16162367). 

De Raad van Bestuur geeft geen bijkomende opmerkingen rond deze bemerkingen. Deze 

worden integraal opgenomen in het R-verslag en zal verder doorgestuurd worden naar de 

bestuurders. 

Frank Glorieux geeft mee dat de interne bestuurders werden voorgedragen door het VUC. 

Carina Van Cauter en Filiep Jodts waren reeds voorgedragen. De overige bestuurders dienen 

vanuit het VUC voorgedragen te worden en dan opnieuw bekrachtigd te worden door Algemene 

Vergadering.  

Dit punt zal meegenomen worden naar een volgend VUC. 
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2. Overzicht genomen maatregelen tegen de coronacrisis: 

 Competitie 

Alle wedstrijden zijn afgelast tot 30/4.  
 

Naar de organisatoren van de afgelaste wedstrijden voor 30/4 wordt een mailing verstuurd 

met de vraag of de organisatie al dan niet nog in 2020 wenst te organiseren, met opgave van 2 

voorkeurdata en rekening houdend met onderstaande aandachtspunten: 

• Organisaties kunnen op de kalender ingeschreven worden vanaf 1 juli 2020 

(wedstrijddatum) 

• In functie van en rekening houdend met de bestaande wedstrijden op de kalender. 
 

- Voor de wedstrijden gepland in mei zullen we uiterlijk op vrijdag 3 april een communicatie 

uitsturen in functie van de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad zal opleggen en die 

van toepassing zullen zijn na 5/04. 

- Naar analogie met de organisaties in mei zal in functie van de verdere evolutie van de situatie 

een communicatie volgen voor de wedstrijden op de kalender in juni. 

- Het wegseizoen zal verlengd worden tot en met 31 oktober 2020. Op deze manier wordt de 

concurrentie met andere disciplines tot een minimum beperkt. 

 

 Recrea 

Alle recrea-events zijn afgelast tot 30/4. 

We respecteren de timing van het samenscholingsverbod, indien wij proactief toertochten 

zouden afgelasten, ligt de verantwoordelijkheid bij Cycling Vlaanderen. 

We volgen verdere berichtgeving van de Nationale Veiligheidsraad op. 

 

 Diverse 

- Alle Kidz on Wheelz in scholen en evenementen zijn afgelast tot 30/4.  

- De ZIJ-aan-ZIJ actie wordt digitaal verdergezet met Instagram meetings, acties op social 

media zodat de ingeschreven meisjes enthousiast blijven.  

- Motiveringsacties opgestart op social media: Strava-wedstrijd, en algemene 

bewegingswedstrijd in samenwerking met Mini (keep your drive). 

www.cycling.vlaanderen/keepyourdrive - 

Deze actie werd uitgebreid naar de andere partners. 

 - Vergadering Kabinet Sport: 26 maart werd geannuleerd. 

 

3. Overzicht personeelsbezetting/zelfstandige medewerkers. 
- Er werd een regeling uitgewerkt met een minimumbezetting in het VWEM. De meeste 

personeelsleden werken thuis. Sportcentrum VWEM is gesloten, voor onze kantoren hebben 

we gemeld dat we met gesloten deuren werken, er is permanentie voor telefoon en 

leveringen. We stellen vast dat de laatste dagen meer en meer telefoons krijgen met vragen. 

Inhoudelijk is er zeker nog voldoende werk tot begin april. 

- Er zijn zeker nog taken tot begin april:  

 o Coaches: begeleiding van hun sporters op afstand.  

 o Administratief: afleveren vergunningen, antwoorden mails.  

 o Boekhouding: loopt door/rapportering Sport Vlaanderen  

 o Coördinatoren: rapportering aan Sport Vlaanderen tegen 31/3, beleidsplan.  
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- Zelfstandige medewerkers: wat met Peter Pieters, nationaal coach piste? Deze vraagt dient 

gesteld te worden aan Koen Beeckman. 

- Operationeel personeel: einde pisteseizoen: in orde zetten fietsen, verhuis materiaal Belgian 

Cycling (dringend!)  

- De arbeidsongevallenverzekeraar werd verwittigd van het thuiswerk.  

- In werking stellen economische werkloosheid wordt op de voet opgevolgd:   

Win Verlies 

 Inkomensverlies werknemer persoonlijk 

Deel brutowedde werknemers Via middelen? (vraag gesteld) 

Kosten werkgever Subsidiering sport Vlaanderen? (vraag 
gesteld) 

- Uit navraag bij andere federaties blijkt dat zij ook niet overgaan tot economische 

werkloosheid. 

 

Carina Van Cauter merkt op dat naast het thuiswerk ook de nodige maatregelen dienen 

genomen te worden qua preventie en veiligheid op het werk voor diegenen die fysiek aanwezig 

blijven in de kantoren van Cycling Vlaanderen. 

Alsook gezien op het overzicht dat indien de crisis verder blijft aanhouden, men toch een 

overweging dient te maken om over te gaan naar werkloosheid ingevolge overmacht. Echter 

zonder dat de federatie zo inboeten aan subsidiëring en onderzocht wordt of het loonverlies 

voor de werknemers kan gecompenseerd worden 

 

Frank Glorieux heeft de vraag reeds aan Sport Vlaanderen gesteld en wacht op reactie. Hij 

benadrukt nogmaals dat er heel wat jonge gezinnen onder de collega’s zijn en dat de werkgever 

ook het loonsverlies kan compenseren. Ze vallen echter op een max. basisbedrag van 1450 euro 

netto per maand. Er zijn flexibele systemen. 

Frank Glorieux zal alles verder nauwgezet opvolgen en de bestuurders op de hoogte brengen bij 

een financiële gunstige uitkomst voor de federatie. 

 

4. Overzicht financiële impact. 
Verwijzend naar de bijlage: er zijn minder inkomsten, maar ook aanzienlijk minder uitgaven 

zodat het verlies tot einde mei zich beperkt tot +/- 4000 euro. 
 

 Samengevat: Omwille van heel wat annuleringen (commissievergaderingen, communicatie, 

ontwikkelingsplannen, recrea events, …), worden er heel wat zaken niet uitgegeven en is er een 

zeker evenwicht. Hierbij werd er reeds rekening gehouden dat de personeelsleden in dienst 

blijven. Alsook zullen er volgend jaar een aantal kosten minder zijn omdat er verschillende 

zaken in stock kunnen gehouden voor 2021. 
 

 Frank Glorieux vraagt aan het Auditcomité om in deze oefening te assisteren en tips en tricks 

te geven. 

 

5. Uitstel algemene vergadering 26 maart 2020. 
- De werkende leden werden verwittigd.  

- Vergadering moet in principe voor eind juni doorgaan voor goedkeuring jaarrekening, tenzij 

hier regeringsmaatregelen komen. In verband met onze samenwerking met Belgian Cycling 
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moeten we wel de data van hun AV respecteren. We moeten immers 45 dagen vooraf de 

werkende leden door geven (9 mei 2020). 

 

- Een algemene vergadering in september geeft mogelijkheid om ook het beleidsplan eventueel 

dan te laten goedkeuren.  

- Voorstel om de Algemene Vergadering te plannen samen met de AV van Belgian Cycling: op 

23 juni 2020. Wordt verder opgevolgd naar analogie van de verdere maatregelen van de 

Nationale Veiligheidsraad.  

 

Jos Smets merkt op dat in de eigen statuten van Cycling Vlaanderen vermeld staat dat we de 

Algemene Vergadering moeten organiseren in 1ste kwartaal.  

Jos Smets vraagt aan Cycling Vlaanderen om de kandidaat-leden voor RVB te ontvangen. Dit 

voor 9 mei.  

Uittredend: Jan Vandael, François Eliaerts, Norbert De Latte en Benny Willems 

 

Subsidies worden pas betaald als Cycling Vlaanderen een goedgekeurd verslag van AV 

voorgelegd wordt.  

 

Jos Smets: we zitten ook met mandaat van de voorzitter, waar 2 kandidaturen voor open staan. 

We moeten onszelf niet vastrijden om dat uit te stellen.  

 

6. Sport Vlaanderen stavaza 

 Rapportering 2019 

De coördinatoren zijn de laatste hand hier aan het leggen. Sport Vlaanderen vroeg eveneens 

om de huidige projecten aan te passen zo zal vb. het reglement jeugdsportfonds aangepast 

worden aan de crisis. 

 

Carina Van Cauter merkt op dat het nodig is om de reglementering te herzien zodat de 

jeugdclubs hierbij geen enkel nadeel ontvangen.  

Frank geeft mee dat men hieraan bezig is, en al een eerste ontwerp reeds werd gemaakt 

 

 Beleidsplan 2020-2024 

Luc Rooms deelt mee dat we alles in een draft gieten.  

Enkele strategische doelstellingen werden opgedeeld in 5 categorieën, nadien moeten 

operationele doelstellingen bepaald worden. 

De coördinatoren kunnen tegen 17 april een voorstel uitwerken zodat er feedback kan 

gegeven worden op het volgend Bestuursorgaan van 29 april. 

7. Varia 
 Luc Rooms:  

Merkt de opmaak van de agenda van Bestuursorgaan op. Een agenda met een duidelijk 

overzicht met de punten ter info en ter beslissing. Dit maakt de voorbereiding iets 

makkelijker.  

Frank meldt dat dit een goed voorstel is, echter dat een voorzitter die de agenda 

(mee)bepaalt heel opportuun is. 

 

 André Vanlint: 
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- Terugbetaling organisatievergunning bij afgelastingen: enerzijds afgelastingen waarvan de 

beslissing bij overheid/federatie lag. We stoppen momenteel tot 30 april. Anderzijds 

afgelastingen beslist door de organisator zelf. Hoe gaan we om met beide kwesties? 

Frank Glorieux reageert, indien beslissing door organisator dient men naar de 

reglementering te kijken. Terugbetaling omwille van overmacht kan, hierbij lag de 

beslissing bij de overheid/federatie.  

 

-  Voor organisaties, aanvragen voor uitstel van betaling voor organisatievergunning en/of 

prijzengelden na de wedstrijd.  

 

Jos Smets reageert: 

- Terugbetaling organisatievergunning: Nationaal en internationaal is er een mailing naar 

de organisatoren vertrokken of met dit jaar nog willen organiseren. Diegene die dat niet 

doen, kunnen een terugbetaling krijgen. 

- Uitstel betaling organisatievergunning kan niet. Het uitreiken van organisatievergunning 

impliceert bewijs verzekering en verdere opbouw dossier naar gemeente en andere 

diensten.  

Betaling prijzengeld na de wedstrijd zegt het reglement dat dit 30 dagen voor de 

wedstrijd moet betaald worden, daar mee kan je schuiven tot de laatste week.  

 

 

 Carina Van Cauter: 

Verzekering, zijn er verzekeringen die kunnen onderbroken worden? Is dit bij ons van 

toepassing?  

Frank Glorieux zal de vraag doorstellen aan Concordia of we hiervoor een schorsing voor 

kunnen krijgen.  

 

 

Voorzitter a.i. 

Mondelaers Jos 


