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Vlaams Uitvoerend Comité
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Aanwezig

Wim De Geyter, André Vanlint, Jos Mondelaers, Jan Vandael, Jos Smets, Kurt
Van de Wouwer, Swa Eliaerts, Eddy Lissens, Ronny Wynants, , Pieter Possenier,
Hugo Serin, Eric Vanrobaeys, Wim Deblaere, Benny Willems, Dirk Avonds,
Gilbert Magchiels, Arthur Jordens, Massimo Van Lancker Mathieu Bruyneel,
Veerle Haerinck
Afwezig
Hugo Dhont, Luc Janssens, Koen Beeckman, Erwin Borgonjon
Verontschuldigd Frank Glorieux, Carina Van Cauter, Marc Wauters, Marc Van Den Eynde, Liliane
De Staebel, Jonas Quintyn, Stefaan Lauwaert, Bart Van Nieuwenhove, Gabriël
Termont, Patrick Demunter, Filiep Jodts
1. Verwelkoming en rouwbeklag
2. Goedkeuring van de verslagen
VWC-190430 -V-19.004-R
VWC-190521 -V-19.005-R
VVC-190430-V-19.002-R
VMBC-190424-V-19.002-R
VJC-190508-V-19.003-R
VBFC-190404-V-19.001-R
VCR-190516-V-19.003-R
Alle verslagen zijn goedgekeurd.
3. Voorstellen vanuit de commissies
3.1 Wegcommissie
3.1.1 Provinciale kampioenschappen
Alle punten betreffende provinciale kampioenschappen zullen in 1 document gebracht worden
op het volgend VUC in september.
Kurt Van de Wouwer merkt nog even op om zeker rekening te houden met de U23-renners
inzake toelating buitenlandse wedstrijden.
3.1.2 Functievergunningen waar geen rijbewijs voor nodig is, toelaten vanaf 16 jaar.
Informatie:
Op het VUC van 04/04/2019 werd goedgekeurd om de minimumleeftijd van een
begeleidersvergunning te verlagen van 18 jaar naar 16 jaar. In analogie hiervan, stelt de VWC
dezelfde vraag voor alle functievergunningen waar geen rijbewijs voor nodig is. Via deze weg wil
de federatie jonge mensen de kans geven om naast het wielrennen ook actief te zijn in een
clubwerking. De VWC vraagt om dit te bekrachtigen.
Het VUC bekrachtigt deze beslissing.
3.1.3 Maximumleeftijd officials VS bekwaamheidsattest voor officials
Informatie:
Vorig jaar werd voor de ploegleiders een bekwaamheidsattest gecreëerd om oudere ploegleiders
die functioneel nog voldoende bekwaam zijn toch de kans te geven. Vanuit de provinciale
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afdelingen werd de vraag gesteld aan het VWC of er een mogelijkheid/haalbaarheid bestaat om
dit ook te creëren voor officials. De VWC is van oordeel dat dergelijk attest momenteel geen
meerwaarde is en dat de maximumleeftijd gerespecteerd moet worden. De VWC vraagt het
standpunt van het VUC.
De mening van de VWC wordt gerespecteerd.
3.1.4 Pedagogisch luik tijdens U12-proeven
Informatie:
In de VJC van 20/03/2019 en het VUC van 04/04/2019 werd beslist dat Cycling Vlaanderen of de
Vlaamse Wielerschool de begeleiding van U12-proeven voorziet. De VWC stelt zich vragen over
het enkelvoudige van deze beslissing. Waarom moeten dergelijke aspecten in het
wegwielrennen/veldrijden maar niet in de andere disciplines? De VWC is van oordeel dat
hieromtrent eenvormigheid moet komen en dat alle disciplines dergelijk luik moeten voorzien
tijdens wedstrijden onder de 12 jaar.
Vanuit VWC vraagt men om dit mee te nemen naar de andere disciplines/commissies, dit met
het oog op éénvormigheid tussen de verschillende disciplines.
Men merkt op wat de haalbaarheid hiervan is.
3.2 Veldrijden
3.2.1 Reglement regionale veldritten 2019-2020
Informatie:
De VVC heeft een specifiek reglement opgemaakt voor regionale veldritten. Vanaf volgend
veldritseizoen zal dit reglement in voege gaan. De VVC vraagt om dit reglement (bijlage agenda)
te bekrachtigen.
Aanpassing reglementering in bijlage. Er dient duidelijke communicatie te gebeuren naar FCWB
(dit moet meegenomen worden op 2 juli 2019) en naar de renners en clubs.
Bij definitieve goedkeuring wordt Wim De Geyter en André Vanlint op de hoogte gebracht.
Deze aanpassingen worden bekrachtigd.
3.2.2 Gebruik van transponders tijdens regionale veldritten
Informatie:
De leden van de commissie organiseerden op 16 maart een overleg met de regionale
organisatoren op onze kalender en een overleg met alle masters en amateurs. Tijdens dit overleg
bleek dat de vraag om te rijden met transponders in het veldrijden groot is. Na overleg is de VVC
hier ook voorstander van. Na analyse is de VVC ook van oordeel dat het praktisch te organiseren
is doordat de kalender minder complex is dan in het wegwielrennen. De VVC vraagt om dit te
bekrachtigen.
Veel renners zien hier een meerwaarde in. Vanaf 2019-2020 wil men dit invoeren voor de veldrit.
Aan iedere veldrijder zal aangeraden worden om een transponder aan te kopen. Er is ook een
mogelijkheid tot huren (10 euro per wedstrijd).
Discussie:
Men werpt enkele bemerkingen dat dit voor het veldrijden niet evident is qua meerwerk, vlotte
handeling bij inschrijvingen en dergelijke.
Eventueel voorstel om pas te beginnen op 1 januari.
Aankoop van transponder in de vergunningsprijs implementeren?

VUC-1906019-V-19003-R

24/10/2019

Pagina 2 / 4

Men merkt op dat meerderheid van de leden niet crossen en dus extra moeten betalen. Alsook
moet men een dergelijke service garanderen.
Hoe gebeurt de vergoeding van deze operator en de reinigingskosten van de enkelband?
Volgend voorstel werd goedgekeurd:
Transpondergebruik wordt ingevoerd vanaf de start van het nieuwe veldritseizoen (september
2019)
Transponders zullen gebruikt worden vanaf de categorie U17 en niet voor U15.
Renners worden aangeraden om een transponder aan te kopen. Renners die niet beschikken
over een eigen transponder kunnen er één huren voor €10 per wedstrijd.
Cycling Vlaanderen waarborgt dat alle wedstrijden afgewerkt kunnen worden met transponders.
Bij problemen zullen de verschillende afdelingen elkaar helpen.
Er zal via Cycling Vlaanderen een communicatie vertrekken naar alle clubs en leden (ondertussen
al vertrokken)
3.3 Mountainbike
3.2.1 Prijzengeld – organisatievergunning Flanders XCO series
Informatie:
Reeds enkele jaren wordt er geschipperd tussen dagprijzengeld en prijzengeld voor het
eindklassement. In 2019 werd opnieuw dagprijzengeld ingevoerd. Dit t.w.v. 1.415 euro per
wedstrijd, te verdelen over de verschillende categorieën. In 2018 werd er prijzengeld voorzien
voor het eindklassement t.w.v. 6.810 euro.
Het prijzengeld wordt door Cycling Vlaanderen voorzien vanaf 2012. In verslagen van RVB of de
VMBC uit deze periode is over dergelijke beslissingen niets terug te vinden. Ter info: het
inschrijvingsgeld van de renners komt zo goed als integraal naar Cycling Vlaanderen terug. Er
wordt 1 euro per renner aan de organisator afgestaan
De RVB vraagt meer duiding aan de VMBC.
Wat betekent dit financieel?
MVL geeft een schetst van hoeveel dit jaarlijks ongeveer kost voor Cycling Vlaanderen.
Beslissing VUC:
Dergelijke financiële impact moet jaarlijks opnieuw goedgekeurd worden door de RVB/VUC en
worden niet automatisch verlengd. De VMBC kan voor 2020 een nieuw voorstel aanvragen. Dit is
ook geldig voor andere disciplines die dergelijke initiatieven willen ontplooien.
4. Stand van zaken Kidz On Wheelz
Informatie:
Het VUC informeren over het verloop van het project Kidz On Wheelz.
MB licht via een presentatie toe. Deze presentatie zal als bijlage toegevoegd worden aan het
verslag.
Betere communicatie vanuit Cycling Vlaanderen over afhalen/leveren materiaal.
Wat is compensatie voor transport? Hoe worden die kosten gecompenseerd?
Mathieu houdt de gemaakte kosten per afdeling bij. De vraag aan de afdelingen werd initieel bij
aanvang van project KOW gesteld om de onkosten voor transport, begeleiding en opslag voor
hun rekening te nemen. Een aantal afdelingen namen dit ter harte andere niet.
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Mathieu zal de kostenstructuur overlopen op het eerstkomend Dagelijks Bestuur.
Op welke manier kan Moev ingeschakeld worden voor een project rond scholencompetitie?
Bezorgdheden van de voorzitters:
- Er dient een evaluatie van KOW gemaakt te worden in de VCR en VJC.
- Wat is er gedaan (van hindernissen) en hoe? Waarom? Welke resultaten hebben dit opgeleverd?
- Bijsturen naar planning toe naar volgend jaar en scholen
- Duidelijke budgettering en hoe verloopt de communicatie naar de provinciale voorzitters.
Men merkt op dat er geen info staat over de recrea binnen Cycling Vlaanderen.
Kan men resultaten evalueren? Hoe zal men dit evalueren? A.d.h.v. stijging van lidmaatschappen?
Wordt er feedback gevraagd aan de clubs of zij extra aangeslotenen krijgen?
5. Recrea
Kalender Golazo, krijgen we dit op tijd? We krijgen deze, maar is nooit correct en niet tijdig. Kan dit
niet gekaderd worden in een partnership. Dit zal een agendapuntje worden op het Dagelijks Bestuur
van Cycling Vlaanderen.
6. Allerlei
6.1. Rustperiode bij de jeugd/ advies in jeugdgids.
Ronny Wijnants: puntje voor jeugdcommissie, in de jeugdgids zal er in Vlaanderen geen wedstrijden
georganiseerd worden tijdens de examenperiode. Ook geen toestemming voor de jeugdrenners dat
zij naar het buitenland gaan.
Dit zal als punt gebracht worden op de jeugdcommissie.
6.2. U17begin augustus
Triptique Ardenais: 3-4 augustus:
Deze wedstrijd is niet conform met de jeugdreglementering van Cycling Vlaanderen. Reden hiervan:
twee (weg)wedstrijden op één dag wat niet toegelaten is door onze reglementering die gebaseerd is
op het Vlaamse decreet.
Na verschillende contacten met FCWB kon dit tot onze spijt niet aangepast worden. Zodoende zijn
renners en clubs aangesloten bij Cycling Vlaanderen niet startgerechtigd zijn. Inbreuken zullen
gesanctioneerd worden.
Er moet ook meegedeeld worden dat competities niet mogen georganiseerd worden door niet
gesubsidieerde federaties, zij werken niet met een jeugdwerking/bescherming en dienen zich niet
aan het sportdecreet te houden. Als federatie dienen wij dit wel te doen. Cycling Vlaanderen zal dit
aanbrengen bij Sport Vlaanderen.

Bijlage
Onderwerp
3.2.

Naam document
Reglement regionale veldritten 2019-2020
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