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VERSLAG 

04/10/2018 Cycling Vlaanderen 
Raad van Bestuur (VRVB) 

2018/007 

14u00 

 

1. Verwelkoming en rouwbeklag 

 

2. Goedkeuring en bekrachtiging van de verslagen 

VRVB-20180912-V-18.006-R 

VWC-20180807-V-18.007-R 

VMBC-20180905-V-18.004-R 
 

Alle verslagen werden bekrachtigd.  

 

3. Voorstelling Anne-Laure en Lien 

 Wordt verdaagd naar de volgende Raad van Bestuur. 

 

4. Tarieven vergunningen en organisatievergunningen 

- Amateur/Master is van 79 euro gedaald naar 75 euro, dit naar aanleiding van de 

samenwerking met WAOD. 

- Jos Smets merkt op dat bij BMX niet alle vergunningen halfjaarlijks te betalen zijn vanaf 

1 juli. Dit zal teruggekoppeld worden aan BMX-commissie. 

- Bij de organisatievergunning is er een indexverhoging. 

- Nationaal: fotofinish werd opgenomen in het tarief. 

- Deel voor de afdeling is met 1 euro verhoogd. 

- In het deel van de vergunning, heeft men dezelfde verhoging toegepast als KBWB.  
 

De aanpassingen werden bekrachtigd. 

 

5. Dossiers 
 CEGEKA 

Wim De Geyter had een gesprek met Tom Knaepen (COO CEGEKA). 

Op termijn zou ADX (ongebruiksvriendelijk voor recreanten, programmatie door team 

Hasselt) verdwijnen omwille van de niet-ondersteuning van Microsoft.  

Go live op 1 augustus 2019.  

Hierbij neemt Cegeka een aantal extra mandagen op zich. 

Als we hier akkoord gaan, wordt een contract opgesteld met stavaza en enkele 

mijlpalen waarbij een go of no go punten worden ingebouwd. 
 

Jos Smets merkt op dat men goed moet waken over het onderhoud, dat deze slechts 

loopt vanaf go live met 6 maanden verlenging.  

André Vanlint uit zijn bezorgdheid dat we weer stilgelegd worden, de timing zal vrij 

moeilijk haalbaar zijn. 
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Alles dient duidelijk op papier te staan en gedocumenteerd te worden. Alsook de ter 

beschikking stelling van de brongegevens.  
 

Unaniem akkoord om een contract tegen 6 november 2018, uit te werken. Elke 85 

punten worden opgelijst en hun stavaza waarbij bepaald wordt aan wie de vergoeding 

zal gekoppeld worden. 

Met een fictief go live: 1 juni 2019 met vooraf bepaalde tussentijdse mijlpalen. 

 
 Bestuurders: externe en interne 

Externe: De aangepaste lijst zal door Frank Glorieux per mail bezorgd worden aan de 

Raad van Bestuur. Voorstel om op een volgende RVB de lijst te overlopen en te beslissen 

welke kandidaten zich kunnen voordragen. 

Interne: Voor 15 november zal er één uitvoerend comité plaatsvinden zodat de 

personen kunnen aangeduid worden die intern worden doorgestuurd, dus van 

Uitvoerend Comité naar interne bestuurders Raad van Bestuur. 

 
 Promotie Recrea: overzicht CYV classics/sport promotoer/promoactie nieuwe leden 

Frank Glorieux licht kort toe.  

 
 Promotie wielrennen 2019: voorstelling nieuw actieplan 

Wordt verdaagd naar de volgende Raad van Bestuur. 
 

 Actieplan vrouwenwielrennen 

Kort verslag werd toegelicht door Frank Glorieux. Dit verslag zal toegevoegd worden 

aan het verslag van de Raad Van Bestuur.  

 

6. Voorbereiding Algemene vergadering 15/11/2018 om 19u 

1.  Afroeping van de werkende leden en nazicht van hun volmacht 
2. Verwelkoming door de Voorzitter. 
3. Overzicht provinciale hoofdbesturen en uitvoerende comités. 
4. Overzicht samenstelling Uitvoerend Comité Cycling Vlaanderen. 
5. Benoeming raad van bestuur Cycling Vlaanderen. 

a) Bevestiging benoeming voorzitter en secretaris. 
b) Voorstelling van de kandidaten voorgesteld door het Uitvoerend Comité Cycling Vlaanderen. 
c) Benoeming van de 4 kandidaten voorgesteld door het Uitvoerend Comité Cycling Vlaanderen. 
d) Voorstelling van de externe onafhankelijke kandidaten. 
e) Benoeming van de 4 externe kandidaten. 

6. Toelichting bij het budget en de begroting. 
 Goedkeuring aangepast budget en aangepaste begroting. 
7. Slot 

 

Startuur: 19u. 
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7. Antwerpse Afdeling:  

 stayer motoren   

Antwerpen maakt KBWB er attent op dat er nog 6 stayers motors staan, 1 ervan is defect. 

Deze zijn eigendom van KBWB, werden gekocht voor WK in 1988.  

Die staan in transport Hendrickx in Hulshout, moeten terug naar KBWB.  

Vraag van Belgian Cycling om een brief te sturen voor regeling transport. 

 Antwerp Cycling Tour Aspiranten  

Heel wat positieve reactie. Moet dit voorkomen voor de medische commissie?  

 

8. Allerlei 

 Agenda: 

RVB: dinsdag 6 november om 10u30. 

Uitvoerend comité: dinsdag 6 november om 13u30 

 Prijzengeld: 

Gelijktrekken prijzengeld mannen-vrouwen? 

André Vanlint neemt dit mee naar de volgende commissie.  

 Marc Wauters 

BMX piste in Hooglede-Gits, 10 fietsen ter beschikking gesteld door Belgian Cycling. 

Gemeente heeft 60 000 euro geïnvesteerd.  

Afdeling West-Vlaanderen zal mee-investeren in dit project. 

Frank Glorieux zal een afspraak beleggen. 

 Provinciale website 

West-Vlaanderen is ingevuld en doorgeven aan David om te lanceren. 

 

 

 

Secretaris,       Voorzitter, 

 

Vanlint André                                                                         De Geyter Wim 

  

 

 


