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VERSLAG 

20/11/2019  Vlaams Uitvoerend Comité  2019/005 

19u00 
Aanwezig  André Vanlint, Eddy Lissens, Swa Eliaets, Jan Vandael, Dirk Avonds, Ronny Wynants, 

Patrick Demunter, Filiep Jodts, Carina Van Cauter, Bart Van Nieuwenhove, Curd 
Roelandt, Hugo Serin, Jos Smets, Marc Wauters, Gilbert Magchiels, Lilliane 
Destaebel, Arthur Jordens, Frank Glorieux, Mathieu Bruyneel, Massimo Van Lancker 
& Veerle Haerinck 

Verontschuldigd  Jonas Quintyn, Stefaan Lauwaert, Eric Vanrobaeys, Wim Deblaere, Gabriël Termont

Plaatsvervanger  Ludo Van Den Brandt, Rudi Deprez, Walter Vergote

Afwezig   Jos Mondelaers, Marc Van Den Eynde, Pieter Possenier, Hugo Dhondt, Benny 
Willems, Luc Janssens, Koen Beeckman, Erwin Borgonjon 

 

1. Verwelkoming en rouwbeklag 
 

2. Aanbestedingen kampioenschappen  

2.1 Weg U15:  

Albertvrienden  Laarne: 3000 euro, onder  voorbehoud van parcours en andere  formaliteiten wordt 

aanbesteding  aan  hen  toegewezen.  Gezien  de  Albertvrienden  hier  zelf  voorbehoud  maakten  bij 

toewijzing van de U 17, vervalt deze toewijzing en zal dit opnieuw opengesteld worden. 

2.2. Weg U17:  

‐ Albertvrienden Laarne: 6100 euro: onder voorbehoud van parcours en andere formaliteiten wordt 

aanbesteding aan hen toegewezen 

‐ Krekedalvrienden Handzame: 2100 euro 

2.3. BMX: 

‐ BMX Bekaf Aarschot: 2000 euro 

‐ BMX Stars Letterhoutem: 2500 euro: onder voorbehoud van parcours en andere formaliteiten, wordt 

de aanbesteding aan hen toegewezen. 

‐ BMX Devils Ravels: 2201 euro 
 

De begeleidende brief van Albertvrienden wordt in beraad genomen in het Uitvoerend Comité. 

Voorstel:  de  kandidaat  voor  U17  voorstellen  om  de  organisatie  van  U15  op  zich  te  nemen.  De 

provinciale afdeling merkt op dat de vraag mag gesteld worden maar dat men reeds meedeelde geen 

interesse te hebben. Men heeft echter interesse om een kampioenschap voor 3 jaar te organiseren.  

Kan de vergadering hiermee akkoord gaan? 

Ja, men kan dit meenemen naar een volgende keer en om dergelijke zaken te voorkomen, vermelden 

dat elk bod definitief en onherroepelijk is.  
 

3. Goedkeuring van de verslagen 

VWC‐190903‐V‐19.008‐R 
VVC‐190903‐V‐19.004‐R 
VPC‐190903‐V‐19.003‐R 
VJC‐190904‐V‐19.004‐R 
VBC‐190925‐V‐19.005‐R (verstuurd met agenda VUC) 
VCR‐191003‐V‐19.005‐R 
 

Alle verslagen werden unaniem goedgekeurd.  
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4. Discipline overschrijdend 

4.1  Infomomenten KB + praktische opvolging  

Informatie: de laatste weken was er in iedere provincie een infomoment over het nieuwe KB. Praktisch 
zal iedere disciplinecommissie moeten waken over de vernieuwingen voor hun discipline.  
 

Bemerking: Er is nog geen volledige zekerheid over het type hulpdiensten dat dient aanwezig te zijn, 
Jos Smets heeft het kabinet van mevrouw De Block gecontacteerd voor een definitief standpunt. 
 

4.2  Convenant Belgian Cycling – Cycling Vlaanderen – FCWB 

Informatie: toelichting over de nieuwe overeenkomst tussen de verschillende federaties. 
Vanaf  2020  zijn  interclubs  voor  U17  (uitgezonderd  topcompetitie  en  Beker  van  België)  regionale 
materie.  Dit  wil  zeggen  dat  de  aanduidingen/betalingen  van  officials  provinciaal  zal  gebeuren.  De 
kalenderbepaling  zal  wel  nog  altijd  nationaal  gebeuren.  Voor  gebruik  van  Telecom  zal  Cycling 
Vlaanderen de vraag stellen aan Belgian Cycling.  
 

Ook de dameskalender + de veldritkalender zal in de toekomst nog altijd nationaal bepaald worden.  
 

4.3 Werkgroep jeugdwielrennen – STAVAZA   

4.3.1 Categorie‐indeling – overgang op verjaardag  
Informatie:  de werkgroep  heeft  een  analyse  gemaakt  over  de  huidige  categorie‐indeling  en  de 
toekomstige alternatieven. Het voorstel zal voorgesteld worden in de verschillende commissies van 
Cycling Vlaanderen  

 

Vergelijking gemaakt tegenover de buurlanden en samen in debat met de experts van de medische 
commissie; Overgang op verjaardag zou beter  zijn,  verschil  in maturiteit  zou meer opgevangen 
worden.  
 

De VUC is akkoord dat dit project verder uitgewerkt mag worden. Enkel moet er kritisch gekeken 
worden naar enkele valkuilen en dienen deze verder in kaart gebracht te worden: 

 Wat bij overgaan op verjaardag met het vergunningsbedrag: wanneer betalen?  

 Wat met de nieuwe vergunning?  

 … 
MVL  zal  dit  voorstel  in  de  verschillende  commissies  bespreken  en  een  interfederaal  overleg 
organiseren. 
 

4.3.2 Jeugdgids 2020‐ jeugdreglementering (zie bijlage)  
Informatie: een eerste versie van de nieuwe jeugdgids werd doorgestuurd naar de verschillende 
commissies.  Nieuw  aan  de  jeugdgids:  meer  specifieke  opsplitsing  tussen  de  verschillende 
disciplines.  
 

4.4   Reglementering jeugdsportfonds (zie bijlage) 

Informatie: na overleg met onze jeugdclubs werd de reglementering voor 2020 grondig aangepast. De 
aanpassing  werd  voorgesteld  aan  Sport.Vlaanderen.  Doel  van  de  aanpassing:  reduceren  van 
administratieve last.  
 

Opmerking Carina Van Cauter: Percentage voor het dameswielrennen is gehalveerd. Er zijn clubs die 
reeds goeie inspanningen hebben gedaan. Waarom worden deze middelen gehalveerd? 
Reden:  alle  pijlers  zijn  belangrijk  voor  een  goeie  jeugdwerking.  Mening  van  de  jeugdcommissie, 
tegenover het aantal meisjes en is het percentage vrij hoog tegenover de andere percentages. Men 
was van oordeel om een betere verdeling te voorzien. Het is op een andere manier verdeeld i.p.v. dit 
specifiek  deelaspect.  De  begeleiding  van  meisjes  komt  ook  terug  in  andere  onderdelen  van  het 
jeugdsportfonds (waaronder specifieke trainers). 
De opmerking zal teruggekoppeld worden naar de Jeugdcommissie. 
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Jos Smets: “wat met renners die getransfereerd zijn of die ontslagen zijn door de club? Tellen deze 
renners mee  in  de  telling  van  het  jeugdsportfonds?” Momenteel  is  dit  nog  niet  opgenomen  in  de 
reglementering. MVL neemt het mee naar de reglementering 2021. 
 

Opmerking Ludo Vanden Brandt 
Deelaspect 4: 
“3de voorwaarde, verhoging sporttechnische kwaliteit. Is dit enkel mogelijk voor een club op de weg?” 
Neen, clubs kunnen eigen initiatieven/andere opleidingen voorstellen. Dit dient gespecificeerd worden 
in het reglement.  
Deelaspect 5:  
“Voor hoeveel wedstrijden telt een kidswedstrijd, BMX‐wedstrijd is 1 organisatievergunning”. Er wordt 
gekeken naar de organisatievergunning. 
Deelaspect 9: 
“Wat als een club 35 leden verlies, maar ze krijgt wel 8 nieuwe leden”.  
Deze regel is ontstaan om kleine clubs de kans te geven om zich optimaal te ontplooien. Als je als club 
8 nieuwe leden in de wielersport brengt, mag dit door de federatie worden beloond.  
 

Opmerking Marc Wauters: 
Punten voor organisatie EK, WK? Navraag door Anne‐Laure. 

 

5. Voorstellen vanuit de commissies  
5.1   Wegcommissie: Transpondergebruik bij de U15 

Informatie: zie motivatie in bijlage.  
 

Opmerking MTB‐commissie. Waarom niet gratis bij U15?  

Opmerking Jos Smets: Binnen 5 jaar zal dit bij alle wedstrijden van toepassing zijn? We zijn hier niet 

klaar voor, er zijn geen operatoren en hoe zal het materiaal aangekocht worden. 

Wanneer zijn we er klaar voor? Er dient hiervoor een actieplan opgesteld te worden. Waar staat Cycling 

Vlaanderen binnen 5/10 jaar? 

Wat met een mogelijkheid binnen clubs (zowel jeugd als andere) met renners?  

Opmerking Liliane De Staebel: Sinds 2018 zijn de transponders bij MTB gratis ter beschikking voor de 

kids voor alle categorieën. Dit n.a.v. een verslag van wegcommissie van 13/09/2017. In de jeugdgids 

2020 staat bij artikel 2.8 – weg U15 – dat de transponders ter beschikking worden gesteld. Het voorstel 

om vanaf U13 de aankoop te verplichten?  

Wat heeft dit tot gevolg voor MTB als alle disciplines gelijk moeten zijn?  
 

Discussie wordt meegenomen naar opmaak beleidsplan. 
 

5.2  Pistecommissie: Centralisatie pisteverantwoordelijkheden  

  Informatie:  op  het  VUC  van  17  september  werd  beslist  dat  de  kalenderopmaak  in  de  toekomst 

gecentraliseerd zal worden. De VPC stelt de vraag om de volledige pistewerking te centraliseren zodat 

de werking vlotter kan afgestemd worden met de verschillende partijen. 

Werd unaniem bekrachtigd door het Uitvoerend Comité. 
 

5.3  Mountainbikecommissie  

5.3.1 Provinciale truien MTB 

Iedere provinciale afdeling wenst bij haar traditionele provinciale trui te blijven. Massimo roept op 

om de opmaak van Antwerpen en Oost‐Vlaanderen aan hem te bezorgen. 
 

5.3.2 Reglementering MTB 2020 
Informatie: goedkeuring reglementering 2020 – Flanders Kids Series, Flanders XCO Series 

Deze reglementering werd bekrachtigd door VUC. 
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Ludo Vandenbrandt stelt de vraag of er omwille van de nieuwe privacy reglementering nog wel 

uitslagenlijsten met  vermelding van de geboortedatum van de  rijders mogen verdeeld worden 

naar derden? Dit dient verder onderzocht  te worden en met de nodige communicatie naar de 

commissie tot gevolg.   
 

5.4 Jeugdcommissie  

5.4.1 Rustperiode U8‐U12‐U15 
Informatie: de rustperiode zal starten op maandag 08/06/2020 en eindigt op vrijdag 26/06/2020. 

Het seizoen start opnieuw op zaterdag 27/06/2020. Op die manier komen we op twee koersvrije 

weekends: 13‐14/06 en 20‐21/06.   

Ludo  Vandenbrandt  vraagt  aan  VJC  voor  een  uitzondering  voor  de  BMX‐discipline.  Ludo 

Vandenbrandt zal dit ver extra motiveren. 
 

5.4.2 Rustdagen na meerdaagse wedstrijden/rittenwedstrijden  
Renners/rensters  mogen  1  dag  voor  of  3  dagen  na  een  meerdaagse/rittenwedstrijd  niet 
deelnemen aan een andere wedstrijd.  Bij U15 stond in 2019 nog een uitzondering op deze regel 
voor tijdritten/wedstrijden op open wielerbanen. Bij U17 was deze regel in 2019 verdwenen door 
de verhoging van het aantal dagen  in een rittenwedstrijd van 3 naar 4. Het verschil  zorgt voor 
verwarring waardoor deze maatregel werd herbekeken door de VJC.  

Als de jeugdcommissie een beslissing heeft geformuleerd, deze zal teruggekoppeld worden naar 
VUC. 
 

5.4.3 Aantal wedstrijden U17/junioren  
VJC adviseert om het aantal jeugdwedstrijden voor U17 vast te leggen op maximaal 3 per week, 
ongeacht de discipline en voor junioren op maximaal 4 per week, ongeacht de discipline. Reden: 
Weinig  of  geen  verschil  tussen  intensiteit  van  de  verschillende  disciplines  (bijvoorbeeld: 
wegwielrennen en MTB).  

Dhr. Jos Smets is tegen dit voorstel. 
Voor 2020 blijft alles ongewijzigd. Indien er een aanpassing zou gebeuren moet dit nog grondiger 
bekeken worden, eventueel met een expert. 

 

6. Project meisjes ‘Zuurstof’. 

Frank Glorieux licht het project toe. 

Opmerking van Carina Van Cauter: Kostprijs is een belangrijke factor. 

Doorstroming binnen de club. 

Opmerking Patrick Demunter: 

Waarom ook niet oproep naar vrouwelijke officials? Is er ook een budget voor officialwerking? 

Dit project werd unaniem goedgekeurd. 

 

7. Aanpak beleidsplan Cycling Vlaanderen 2020‐2024 
 

8. Systeem delen agenda/verslagen: meeting ConXioN maandag: 09/12/2019 
 

9. Allerlei 

9.1. Uitnodiging Kampioenschap van Vlaanderen op piste. 

9.2. Eddy Lissens: Aantal wedstrijden bij nieuwelingen en junioren: In kerstperiode: 8 wedstrijden/14 

dagen, 6 wedstrijden/14 dagen. 


