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19u00
Aanwezig

Verontschuldigd
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Afwezig

1.

Vlaams Uitvoerend Comité

2019/004

André Vanlint, Frank Glorieux, Jos Mondelaers, Jos Smets, Swa Eliaerts, , Eddy
Lissens, Liliane De Staebel, Ronny Wynants, Hugo Serin, Jonas Quintyn, Eric
Vanrobaeys, Wim Deblaere, Gabriël Termont, Gilbert Magchiels, Arthur Jordens,
Bart Van Nieuwenhove, Curd Roelandt, Massimo Van Lancker, Mathieu Bruyneel,
Veerle Haerinck
Wim De Geyter, Patrick Demunter, Jan Vandael, Marc Wauters, Filiep Jodts, Dirk
Avonds, Carina Van Cauter, Luc Janssens, Koen Beeckman
Johan Moens (vervangt PD), Ludo Van den Brandt (DA)
Marc Van Den Eynde, Pieter Possenier, Stefaan Lauwaert, Benny Willems, Hugo
Dhont, Erwin Borgonjon

Verwelkoming en rouwbeklag

2.
Goedkeuring van de verslagen
VWC-190618-V-19.006-R
VWC-190618-V-19.007-R
VVC-190618-V-19.003-R
VMBC-190821-V-19.003-R
VBFC-190606-V-19.002-R
VCR-190819-V-19.004-R
Alle verslagen werden goedgekeurd.
2.1. Delen verslagen: systeem Dropbox
Naar analogie van Cycling Vlaanderen, afdeling Vlaams Brabant.
Het systeem van Dropbox mag verder uitgewerkt worden.
3.

Voorstellen vanuit de commissies

3.1 Provinciale kampioenschappen
Informatie: zie bijlage: Visietekst provinciale kampioenschappen
Op het VUC van 19/06/2019 werd aan de disciplinecommissies gevraagd om een visietekst op te maken
omtrent provinciale kampioenschappen. Doel van de tekst:
•
Eenvormigheid en eenvoudigheid creëren over de disciplines heen
•
Onze jeugdvisie doortrekken in de eigen werking van de federatie
Samenvatting beslissing van het VUC:
De tekst werd door de leden van het VUC grondig geanalyseerd. De VUC bediscussieerde onderstaande
punten specifiek:
Punt 1: Een provinciaal kampioenschap kan georganiseerd worden voor renners/rensters vanaf 12 jaar
(kalenderleeftijd-U15). Ook kunnen renners pas kampioen worden in het jaar dat ze 12 jaar worden.
Dit punt werd unaniem goedgekeurd.
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Punt 2: Afschaffen van de minimumgrens: er moet geen minimumaantal deelnemers meer aanwezig zijn
om een kampioen te huldigen.
Dit punt werd unaniem goedgekeurd.
Punt 3: Het provinciaal kampioenschap is verplicht voor de categorieën U15, U17, junioren, EZC en U23. →
Er was een verdeling omtrent de mening om een PK te verplichten voor U15-renners. Na een constructieve
discussie ging het VUC over tot stemming.
Dit punt werd per stemming goedgekeurd, verplichte factor wordt geschrapt voor de categorie U15.
* 10 stemmen om de verplichte factor te schrappen voor de categorie U15.
* 6 stemmen om de verplichte factor te behouden voor de categorie U15.
* 1 onthouding om de verplichte factor te schrappen voor de categorie U15.
Punt 4: Uitzondering voor U23-renners om deel te nemen aan het PK. De uitzondering kan toegelaten
worden volgens volgende criteria:
• Iedere provincie kan maximum 6-renners vrijstellen tot deelname aan het PK om deel te nemen aan:
o Een internationale wedstrijd met de federatie
o Een internationale wedstrijd met de club
o De internationale wedstrijd moet minstens van het niveau 1.2 of 2.2 zijn (wegwielrennen)
Dit punt werd unaniem goedgekeurd.
Punt 5: Wettelijke afwezigheden bij niet-deelname aan het kampioenschap:
• Deelname internationale wedstrijden (zie punt 4)
• Familiegebeurtenissen (bewijs moet doorgestuurd worden naar de provinciale voorzitter van de
discipline waar je afzegt)
• Ziekte/blessure (doktersbriefje- bewijs moet doorgestuurd worden naar de provinciale voorzitter van
de discipline waar je afzegt)
Dit punt werd unaniem goedgekeurd.
Punt 6: De provinciale afdeling reikt voor elke te betwisten provinciale titel een provinciale kampioenstrui
uit: de BMX-commissie is zelf geen voorstander om dit terug te implementeren. MTB wel. Eindbeslissing:
er zal een provinciale trui uitgereikt worden in alle betwiste kampioenschappen in de disciplines WEGPISTE-VELD-MTB. Indoor zal specifiek bekeken worden op de volgende commissievergadering.
Doordat MTB gecentraliseerd is, zal Cycling Vlaanderen de truien voorzien. Deze truien zullen besteld
worden bij Vermarc. Indien de provinciale afdeling zelf een trui wil voorzien (eigen kledijsponsor) kan dit
mits goedkeuring van Cycling Vlaanderen. De kosten worden in dit geval gedragen door de afdeling.
3.2 Overgangsreglementering 2019-2020
Informatie: zie bijlage: Overgangsreglementering.
Uitleg: Sinds de interne wijzigingen in november 2018 werd het Vlaams Beheerscomité Competitiesport
afgeschaft.
Onderstaande tekst werd bekrachtigd:
Alleen de arbitragecommissie kan in uitzonderlijke gevallen na de overgangsperiode een overgang
toestaan. Deze arbitragecommissie is samengesteld uit: de voorzitter van de commissie van de discipline
van de sporter, coördinator sport, lid Raad van Bestuur Cycling Vlaanderen. Deze commissie beslist binnen
de 2 weken na aanvraag. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij BAS en dient binnen de 15 dagen na
de beslissing meegedeeld te worden aan de arbitragecommissie.
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3.3 Wegcommissie
3.3.1 Hervorming 1.12
Informatie: zie bijlage: presentatie
In het seizoen 2019 werd een bevraging rondgestuurd naar alle U23/EZC-renners omtrent het huidige
wedstrijdformat. Ook was er in iedere provincie een overleg met regionale organisatoren. Na enkele
brainstormsessies werd een hervorming (zie bijlage) opgesteld.
De hervorming werd bekrachtigd.
Rond dezelfde beweegredenen willen we vanaf 2020 een aparte uitslag opmaken voor U23 renners in onze
1.12B-wedstrijden. De organisator is vrij om extra prijzen te voorzien voor de eerste U23-renners. Doel:
•
Scratchuitslag U23/EZC-renners
•
Uitslag enkel voor U23.
Beide uitslagen zullen geüpload worden op Cycling Vlaanderen.
Samenvatting beslissing van het VUC:
De tabel werd voorgesteld aan de leden van het VUC. Het doel van de hervorming is om renners bewust te
laten kiezen voor een bepaald niveau (en de kostprijs die hieraan de vergunning gekoppeld is). Ook werd
er informatief meegedeeld dat bij deze hervorming ook werd gekeken naar de tarieven van dergelijke
wedstrijden. Een voorstel van verlaging zal voorgesteld worden op de RVB. Ook zal er vanaf 2020 met twee
klassementen gewerkt worden in de 1.12 wedstrijden. Een algemeen klassement en een klassement voor
de eerste 10 U23-renners. De VWC zal een maximaal prijzenbarema opstellen voor organisatoren die extra
prijzen willen geven voor de U23-renners. Via deze weg willen we voorkomen dat het aantal prijzen voor
de U23 hoger ligt dan het algemene barema.
Dit voorstel werd bekrachtigd.
3.4 Baanwielrennen
3.4.1 Centralisatie baanwielrennen
Informatie:
De VPC is van oordeel dat centralisatie van bepaalde bevoegdheden ten goede zou komen van de werking
van de desbetreffende discipline. De VPC stelt voor om de kalenderopmaak van de zomermeetings en de
wintermeetings te centraliseren vanaf 2020.
Bekrachtiging van centralisatie zomerkalender baanwielrennen.
3.5 Mountainbiken
3.5.1 Reglementering Flanders XCO series 2020 en Flanders kids series
Informatie: zie bijlage: Flanders Kids Series– Flanders XCO series reglementering 2020
Goedkeuring reglementering 2020. Aanpassingen werden aangeduid in het rood.
Doordat er nog enkele suggesties waren vanuit de VMBC en de clubs stelt MVL de vraag om het reglement
te laten goedkeuren op het volgende VUC.
3.6 BMX
3.5.1 Licentievoorwaarden BMX-2020
Informatie: zie bijlage: Licentievoorwaarden BMX-teams Cycling Vlaanderen
Licentiewoorden BMX-teams 2020. Voorzitter Ronny Wynants zal de werking/voordelen van een BMXpresenteren.
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Voorgestelde licentievoorwaarden werden bekrachtigd voor 2020.
Enkele zaken vanuit het voorstel werden luidop in vraag gesteld. Zo vindt het VUC het niet kunnen dat
teams minder moeten betalen dan clubs. Clubs zijn de basis van de federatie en moeten ten aller tijde
beschermd worden. Wat is sportief gezien de meerwaarde van een team? En waarom laten we kinderen
van 13 jaar toe in een team?
Het VUC is van oordeel dat voorgestelde reglementering éénmalig goedgekeurd kan worden voor 2020
maar grondig moet bekeken worden voor 2021. Wel zal de RVB van 18/09/2019 zich buigen over het
aansluitingsbedrag van een team In 2020. Richting 2021 moeten volgende stappen ondernomen worden:
•
Minimumleeftijd om lid te worden van een team moet voorgesteld worden aan het VJC.
•
Licentievoorwaarden 2021 moet goedgekeurd worden op het VUC van juni 2020.
•
Teams moeten bekend/in orde zijn tegen 15 september 2020 waardoor ze reglementair zijn bij het
begin van de overgangsperiode.
3.7 Werkgroep toekomst jeugdwielrennen
Informatie:
STAVAZA: een eerste overleg ging door op 09/09/2019. Tijdens dit overleg werd enerzijds het doel van de
werkgroep gepresenteerd en anderzijds de conclusies die opgemaakt werden uit het (para)medisch
jeugddebat. Er werden actiepunten voor de werkgroep opgesteld en een tijdslijn hieraan gekoppeld.
21/10/2019 is een volgend overleg gepland. In dit overleg zal voornamelijk onze categorie-indeling
bediscussieerd worden.
4. Jeugdsportfonds
Toelichting verminder subsidie van Sport Vlaanderen naar Jeugdsportfonds. Opmerkingen van de clubs
worden verder besproken.
5. Kidz On Wheelz
Informatie:
Er wordt verslag uitgebracht over de evaluatie die gehouden werd in de jeugdcommissie en in de
recreatieve commissie over het project Kidz On Wheelz.
Men dient de budgetten recht te trekken over de provinciale afdelingen heen.
6. Allerlei
6.1. Verlaging minimumleeftijd aanvraag functievergunning
Dit werd zo beslist voor alle functievergunningen (waar geen rijbewijs nodig is). Deze beslissing is ook van
toepassing voor de vergunning van regionaal official.
6.2. Men roept op aan de aanwezigen om de informatie en beslissingen die op het VUC werden genomen,
via het goedgekeurd verslag, door te geven aan de provinciale afdeling en de desbetreffende
afgevaardigden van de provinciale commissies.
Bijlage
Onderwerp
3.1.
3.2.
3.3.
3.6.

Naam document
Visietekst provinciale Kampioenschappen
Goedgekeurde Overgangsreglementering 2019-2020
Presentatie
Goedgekeurde Licentievoorwaarden BMX-teams Cycling Vlaanderen 2020
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