VERSLAG
06/02/2019
19u

Vlaams Uitvoerend Comité

2019/001

Aanwezig:

Wim De Geyter, André Vanlint, Jos Mondelaers, Jos Smets, Marc Wauters, Swa
Eliaerts, Eddy Lissens, Liliane De Staebel, Ronny Wynants, Stefaan Lauwaert,
Hugo Serin, Eric Vanrobaeys, Wim Deblaere, Patrick Demunter, Rudi Depré,
Gabriël Termont, Dirk Avonds, Arthur Jordens, Koen Beeckman, Massimo Van
Lancker, Mathieu Bruyneel, Veerle Haerinck, Erwin Borgonjon
Verontschuldigd: Filiep Jodts, Jan Van Dael, Jonas Quintyn, Marc Van Den Eynde, Gilbert
Magchiels, Luc Janssens, Hugo Dhont, John D’Hondt, Jan Vandael
1. Verwelkoming en rouwbeklag
2. Aanbesteding KVV
2.1. BMX
1 kandidatuur is binnengekomen, voor 2519 euro: BMX Dennenteam in Keerbergen.
Deze kandidatuur werd toegekend.
2.2. Veld
Er was één kandidaat, die heeft zich op 06/02/2019 teruggetrokken.
Er is geen andere kandidaat, de uitbesteding zal opnieuw online komen.
2.3. Weg U15
1 kandidatuur is binnengekomen, voor 2100 euro: Sport en Steun in Leopoldsburg.
Deze kandidatuur werd toegekend.
3. Nieuwe structuur CV
3.1. Samenstelling commissie met adviserende leden
3.2. Bekrachtiging van nieuwe commissies:
Aanpassingen:
- Patrick De Pessemier – Vlaamse Commissie Piste, niet correct. Dient aangepast te
worden.
- adviserende leden in de commissies, hebben een mandaat van 1 jaar. Zij worden na 1
jaar geëvalueerd.
- beheerscomité moet vervangen worden door VCR: Commissie Recrea Sport
3.2.1. G-wielrennen
3.2.2. BMX-freestyle
De commissies, G-wielrennen en BMX freestyle, werden unaniem bekrachtigd.

4. Wielerpiramide Cycling Vlaanderen
Presentatie wordt met de het verslag bezorgd aan de verschillende commissieleden.
Uitleg over de piramide ‘Ontwikkelingsvisie Cycling Vlaanderen’. Hierbij is de basis heel
belangrijk, promotie wielersport. Wanneer er promotie is, dan moeten ze hun weg vinden in
de sport via provinciaal opleidingsprogramma en werking clubs.
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4.1. Kidz on Wheel
Promotie van de wielersport: 3 doelstellingen: meer kinderen op de fiets, doorstroom naar
jeugdclubs generen, jeugdclubs stimuleren voor opstart laagdrempelige werking.
Realisaties: Flanders Kids Tour (gekoppeld aan recreatieve fietsorganisatie).
Plan 2019: Kidz on Wheelz: bestaand initiatief dat Cycling Vlaanderen zal overnemen, promotie
op wielereventen, scholenproject en promotie aan de kust.
Samenwerking met Moev werd toegelicht.
Oproep naar de provinciale afdelingen:
- welke afdeling engageert zich mee voor de initiatieven op de scholen?
- logistieke hulp, begeleiders,
Opmerking voorzitter Vlaams-Brabant: Vlaams-Brabant heeft ook een scholenactie, loopt dit
parallel of worden de scholen van 2 kanten aangesproken? Worden deze acties op elkaar
afgestemd.
Is dit kosteloos naar de scholen toe? Is dit bij iedere provincie op dezelfde golflengte?
Hoe worden de kosten gedragen? Door de afdeling, zit dit in een bepaald budget?
De kosten dienen in kaart gebracht te worden.
Er zal per provinciale afdeling samengezeten worden met de werkgroep Kidz On Wheelz om
enkele zaken nader toe te lichten.
De lijst met geïnteresseerde scholen (opgevraagd via communicatie Moev) zal verspreid
worden naar de provinciale afdelingen.
Contactpersoon per provinciale afdeling om verder contact op te nemen:
VB: Hugo Serin
WVL: Dirk Talloen
LIM: Alex (Jos Mondelaers bezorgd nog de naam)
OVL: Stanny Jacob, Tom Van Den Haute
ANT: Swa Eliaerts
Mathieu Bruyneel zal een concreet actieplan opmaken met duidelijke timing en deadlines.
4.2. Provinciaal Opleidingsprogramma = POP
Er moet een aanbod in elke provincie van elke discipline zodat de kinderen enthousiast zijn om
te fietsen.
Men brengt de jeugdclubs en infrastructuur in beeld en de blinde vlekken.
4.3. Regionaal Opleidingsprogramma = ROP
Eerste vorm van talentdetectie, groeperen a.d.h.v. specifieke disciplines, talentontwikkeling,
link clubwerking jeugd en topsportwerking federatie.
Enkele disciplines samennemen zoals weg/piste, andere disciplines zijn MTB, veld, BMX.
4.4. Regionale selecties
Road Series 201-: 9 aanvullende wedstrijden

Het project wordt goedgekeurd en de verdere uitwerking en afstemming zal gebeuren in
overleg met de provinciale afdelingen.
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5. Goedkeuring van de verslagen
VUC 18.001
VWC 18.009, VWC 18.010, VWC 18.011
VVC 18.006, VVC 18.007
VPC 18.003,
VJC 18.006, VJC 18.007
VMBC 18.005, VMBC 18.006
VBC 18.004
Verschillende opmerkingen van dhr. Smets reeds teruggekoppeld met Kristof De Baets.
Deelname aan het WK door miniemen : dit klopt niet, er is geen WK voor miniemen.
Terugbetaling clubs die wedstrijden organiseren: vanuit WPV is afgesproken dat 2 euro
die door renner werd betaald aan de organisator, wordt doorgestuurd naar Cycling
Vlaanderen als bijdrage voor de kosten van de organisatievergunningen (zie
prijsverlagingen van enkele jaren terug), MTB en BMX hebben nooit meegedragen aan
dit fonds.
VMBIC 18.002
VBCR 18.004
- Budget van de recrea onder voorbehoud, de provinciale budgetten beheren. Beschikbare
budgetten. Wordt hier nog gevolg aan gegeven?
De bedoeling voor opbouw van het Uitvoerend Comité: de commissievoorzitters zelf de
punten uit hun overlegmomenten te halen om de verschillende punten te bekrachtigen.
Agenda’s + Verslag van alle commissies wordt i.p.v. RVB verstuurd naar het Uitvoerend Comité.
De verslagen werden goedgekeurd.
6. Voorstellen vanuit de commissies
6.1. Wegcommissie:
6.1.1. Meerdaagse wedstrijden: definitie
Toevoeging:
- Volgwagens zijn niet toegelaten.
- Verschil tussen meerdaagse wedstrijden of rittenwedstrijd
Veranderen naar ‘jaarlijks deelnamen aan 4 rittenwedstrijden van maximaal 4 dagen
of eendaagse wedstrijden’.
De aangepaste versie zal bij het verslag ingesloten zijn.
6.1.2. Procedure nieuwe ploegleiders
VIAS en CARA eruit halen.
Cursus wordt op voorhand bezorgd aan de ingeschreven cursisten.
6.1.3. Startrecht: wie in welke wedstrijden - inschrijvingsgeld
6.1.4. Startrecht U15 meisjes
Lichtjes veranderd
6.1.5. Provinciaal kampioenschap tijdrijden Oost-Vlaanderen
Door omstandigheden kunnen zij dit op een bepaalde dag organiseren, maar dag
nadien begint ronde van WVL van 4 dagen.
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Nieuwelingen die aan tijdrit willen meedoen, gaan over het quota van het aantal
toegelaten dagen.
Jeugdcommissie heeft hierin een negatief advies gegeven.
6.2. Veldcommissie:
6.2.1. Splitsen U17
6.2.2. Vergadering amateurs-masters
Uitnodiging op 16 maart om in dialoog te gaan met amateurs/masters.
6.2.3. Kalender 2019-2020: aanvang veldritseizoen
Er moet over gewaakt worden dat onze initiatieven niet tegen ons keren. We dienen
ervoor te zorgen dat men niet naar het buitenland (Nederland) gaat deelnemen.
Vanuit de politiek moet er een standpunt ingenomen worden zodat wedstrijden voor
minderjarigen alleen georganiseerd mogen worden door clubs aangesloten bij een
door de overheid erkende sportfederatie.
6.3. Pistecommissie:
6.3.1. Beker van Vlaanderen 2019: Open Wielerbanen
Vergadering met organisatoren, brainstorm aan ideeën:
- populariteit (aantal deelnemers) daalt
- voorkeur voor wegwedstrijd
- de staat van de wielerbanen gaan achteruit
Een project wordt opgestart onder de noemer Beker van Vlaanderen –
regelmatigheidscriterium.
Puntentelling, opstelling van de 3 hoogste puntenscores (optioneel) meisjes,
dient te veranderen naar supplementair.
Opmerking van West-Vlaanderen: In 2018 werd zoals voorzien een
interprovinciale pistemeeting georganiseerd, doch vanuit de andere afdelingen
hebben wij geen respons gekregen met gevolg dat deze niet is doorgegaan.
Aangezien er geen meetings zijn in Oost – Vlaanderen is dit regelmatigheid
criterium enkel bestemd voor de afdelingen Antwerpen, Limburg en Vlaams
Brabant.
Wat met promotie naar het centrum of wielerpiste zelf?
Opmerking van Liliane De Staebel, eind 2017 werd dergelijk klassement afgeschaft
omwille van discriminatie naar meisjes toe.
In het pisteverhaal betreft dit de aspiranten (U15) en niet miniemen (U12).
Het principe wordt unaniem goedgekeurd.
Stellen we een objectief voorop?
Tussen de 25-40 deelnemers per meeting?
6.4. Jeugdcommissie:
6.4.1.
Promotievergunning
Momenteel 40-tal aanvragen. Tot en met nieuwelingen.
BMX en MTB hebben reeds een aanbod voor jongeren.
6.4.2.
Reglementering Jeugdsportfonds
Clubs hebben deze week een mail ontvangen.
6.4.3.
Enquête U15 dames
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Enquête zal ook bezorgd worden aan de commissieleden.
6.5. Mountainbikecommissie:
6.5.1.
Bijdrage renners met buitenlandse vergunning (verzekering, kalenderkaarten).
Dit zou 5 euro zijn.
Er moet een toelating gevraagd worden aan de federatie of zij mogen deelnemen
aan de buitenlandse wedstrijd. Is voor alle disciplines hetzelfde.
Communicatie op de website moet duidelijker. Soortgelijk document die voor de
discipline weg is opgesteld dient ook opgesteld te worden voor MTB.
6.5.2.
Reglementen
De klassementen voor U12 zijn afgeschaft om conform te zijn met het
jeugdreglement van Cycling Vlaanderen.
Er is een ongerustheid vanuit commissie MTB dat men renners gaat verliezen.
Vanuit jeugdcommissie werd dit beslist vanuit een pedagogisch standpunt.
Men werpt op dat nog steeds een clubklassement kan georganiseerd worden,
waarbij ook een criterium kan zijn dat een deelname van, een deel uitmaakt van
het criteria.
6.6. BMX-commissie:
6.6.1.
Renners met buitenlandse vergunning: 5 euro
Dit is een bijdrage voor de verzekering, burgerlijke aansprakelijkheid.
Jaren heeft de renner hierin nooit in bijgedragen.
Deze regel geldt niet voor continentale renners en EK & WK.
Ronny Wynants zal de nieuwe versie van reglementen doorsturen.
6.6.2.
Terugbetaling aan de clubs bij organiseren van wedstrijden
Werd reeds besproken.
6.6.3.
Licentievoorwaarden Regionale BMX-teams
Richting 2020 moet de werking teams/ploeg onder de loep worden genomen.
6.7. Vlaamse Indoorcommissie
6.8. Vlaamse Topsportcommissie
6.9. Commissie Recrea
6.10.

Auditcommissie

7. Punten aangebracht vanuit de commissies/provinciale afdelingen.
Official oorspronkelijk van Limburg, is naar Nederland gaan wonen. Om te fungeren als official
dient bij in Nederland de vergunning aan te vragen, deze krijgt hij niet tenzij hij een cursus volgt.
Uitzonderlijk voorstel: op grondgebied van LIM, vergunning op de zetel van Limburg op
voorwaarde dat hij onder de Belgische sociale zekerheid valt (geen probleem voor de verzekering).
Jos Mondelaers koppelt deze vraag terug naar zijn provinciale afdeling.

Bijlagen
Onderwerp
3.
4.

Naam document
Samenstelling commissies met adviserende leden
Wielerpiramide
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6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.3.1.
6.4.1.

190129 definitie meerdaagse wedstrijden
190129_procedure aanvraag vergunning ploegleider
190129 Startrecht_weg_wedstrijden_nl_v6.
190129 wie mag waar starten U15 – 2019
Beker van Vlaanderen 2019: Open Wielerbanen
Promovergunning Cycling Vlaanderen Jeugd

To Do
Onderwerp
4.1.
4.2.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.3.1.
6.4.3.

Naam document
In kaart brengen van de kosten lijsten van geïnteresseerde scholen verspreiden
contacten met de provinciale afdelingen
Opvolging project 'POP-ROP-selecties"
Aanpassen reglementering meerdaagse wedstrijden
Procedure ploegleiders aanpassen
Startrecht publiceren website
Pistemeetings: financiering
Enquête U15 meisjes: aan leden UC
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