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VERSLAG 

06/11/2018 Cycling Vlaanderen 
Uitvoerend Comité (VUC) 

2018/001 

13u30 

Uitgenodigd: André Vanlint, Jos Mondelaers, Jan Van Dael, Filiep Jodts, Jos 
Smets, Frank Glorieux, Hugo Serin, Eddy Lissens, Swa Eliaerts, 
Marc Van Den Eynde, Ronny Wynants, Liliane De Staebel, 
Stefaan Lauwaert, Eric Vanrobaeys, Wim Deblaere, Arthur 
Jordens, Gilbert Machiels, Patrick Demunter, Dirk Avonds, Kurt 
Van De Wouwer, Gabriël Termont, Mathieu Bruyneel, Massimo 
Van Lancker, Kristof De Baets, Veerle Haerinck & Koen 
Beeckman.  

 

Verontschuldigd Wim De Geyter, John D’Hondt, Jonas Quintyn & Benny Willems  

 

1. Verwelkoming door André Vanlint 

 

2. Situering van het uitvoerend comité in de structuur van Cycling Vlaanderen 
Frank Glorieux licht de piramide toe wat betreft de 3 bestuursniveaus.  
 

Samenstelling van het Uitvoerend comité (provinciale voorzitters + 2 bijkomende 

afgevaardigden van de provinciale afdeling + commissievoorzitters + coördinatoren Cycling 

Vlaanderen). 
 

Taken Uitvoerend Comité: 

- bepaalt beleid in de sport (competitie en recreatie) 

- middenpunt van alle commissies en de provinciale afdelingen. Het bekrachtigt alle 

beslissingen van deze commissies 

- bepaalt de tactiek in uitvoering van de lange termijn visie over de sport 

- rapporteert aan de RVB en laat haar beslissingen bekrachtigen door deze 

 

3. Opdracht van het uitvoerend comité : de sport! 
- per provincie kunnen er 2 afgevaardigden komen, sommigen liggen vast, andere niet.  

Eerste afspraak: de uitnodiging en verslagen worden enkel verstuurd naar de mensen die 

aanwezig waren. Als er iemand anders dient te komen, dan dient de provinciale afdeling zelf 

de beslissing als zij willen switchen. Deze uitnodiging dienen zij dan ook aan desbetreffende 

te bezorgen.  

- alle verslagen van alle commissies worden verstuurd naar het Uitvoerend Comité 

- aantal vergaderingen worden vastgelegd: 5x per jaar, 3 weken voor RVB. 

Woensdagavond om 19u of zaterdagvoormiddag om 8u30.  

 

4. Aanduiding 4 interne kandidaten voor de Raad van Bestuur 
Extra persoon zal aangeduid worden naar aanleiding van de Algemene Vergadering in maart 

2019.  

4 interne kandidaten = 4 provinciale voorzitters + 1 extra. 
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5. Brainstorming over de samenstelling van de sportcommissies. 
Elke commissie bestaat uit een voorzitter en een vertegenwoordiger uit elke provincie. 

Kunnen we deze commissie opnieuw samenstellen op basis van de nodige expertise? 

 

Tegen volgend Uitvoerend Comité, kunnen de commissies kijken voor een interne 

samenstelling en op een volgende Uitvoerend Comité kunnen deze samenstellingen van de 

commissies bekrachtigd worden. 

 

Taak voor de commissievoorzitters:  

1. Samenstelling intern bekijken met de commissie en deze meenemen naar volgend 

Uitvoerend Comité 

2. Onderaan de commissieverslagen moeten punten verzameld worden welke punten 

er dienen bekrachtigd te worden. De te bekrachtigen punten dienen minimum 1 

week op voorhand bezorgd te worden aan de leden van het Uitvoerend Comité met 

de reden voor de verandering van dat punt. 

 

6. Rondvraag 
Dirk Avonds: 

Brochure over transponder, hoe een renner een transponder moet aanvragen?  

 Koen Beeckman reageert:  dit was een informatief artikel in het magazine dat zowel 

 competitierijders als recreanten op de wielerpiste in Gent de mogelijkheid hebben

 om met een transponder te rijden. Je kan deze krijgen via verhuur of via eigen 

 aankoop. Dit betreft absoluut geen verplichting. 

Stefaan Lauwaert: 

Scanapp: wordt dit ook uitgebreid naar het competitieluik? 

 Frank Glorieux reageert: nog niet omwille van privacy 

Backoffice: 

 Frank Glorieux reageert dat programmeur de voorgestelde deadlines niet 

 hebben behaald en men momenteel op reactie van de programmeur wacht. 

Ronny Wynants: 

2 soorten licenties: inscannen van 20-24 inch, soms lukt dit niet. Alle lijsten moeten 

afgehaald worden, verkeerde personen in de reeksen. Blijkbaar geen mogelijkheid om te 

veranderen. Is er een mogelijkheid om een 1’tje voor te zetten.  

André Vanlint reageert dat dit intern bekeken zal worden.  

 

 

 

Secretaris,       Voorzitter, 

 

Vanlint André                                                                         De Geyter Wim 

 

 


