
 

VUC-200222-V-20.001-R.docx 10/07/2020 Pagina 1 / 5 

VERSLAG 

22/02/2020 Vlaams Uitvoerend Comité 2020/001 

9u30 
Aanwezig Avonds Dirk, Eliaerts Swa, Mondelaers Jos, Serin Hugo, Smets Jos, Vandael Jan, 

Vanlint André, Wynants Ronny, Jodts Filiep, Vanrobaeys Eric, Magchiels Gilbert, 
Lauwaert Stefaan, Van Cauter Carina, Willems Benny 

Verontschuldigd Deblaere Wim, Demunter Patrick, Jordens Arthur, Lissens Eddy, Roelandt Curd, 
Termont Gabriël, Van Den Eynde Marc, Van Nieuwenhove Bart, Wauters Marc, 
Mathieu Bruyneel 

Plaatsvervanger Moens Johan, Van de Brandt Ludo, Vergote Walter  

Afwezig  Cooreman Sophie, Quintyn Jonas, Koen Beeckman, Erwin Borgonjon 

 

1. Verwelkoming en rouwbeklag 

 

2. Goedkeuring van de verslagen 

VUC-191120-V-19005 

VWC-191022-V-19.009 - VWC-191119-V-19.010    -   VWC-191217-V-19.011   

VWC-200121-V-20.001 

VVC-191119-V-19.005    -    VVC-200121-V-20.001 

VJC-191016-V-19.005   -   VJC-191204-V-19.006   -   VJC-200129-V-20.001 

VBC-191205-V-19.006    -   VBC-200129-V-20.001 

VCR-191119-V-19.006 

VMBC-191016-V-19.004     -     VMBC-191211-V-19 005 

VIC-191126-V-19.002 

 

Alle verslagen werden unaniem goedgekeurd. 

 

3. Kampioenschappen van Vlaanderen 

Informatie: onderstaande kampioenschappen zijn voor 2020 uitbesteed: 

 

4. Discipline overschrijdend 

4.1 Werkgroep jeugdwielrennen – STAVAZA   

4.3.1 Categorie-indeling – overgang op verjaardag  

Informatie: overzicht van de analyses van de werkgroep + voorstel tijdslijn voor de implementatie van de 

actiepunten.   
 

Aangepaste tekst is nog in ontwikkeling en zal bezorgd worden. Toevoegingen staan beschreven in de 

presentatie VUC.  

Datum Discipline Locatie/club Verantwoordelijke

15/jan/20 Cyclobal Genk Massimo/Robin

18/apr/20 DAMES JEUGD WEG Wielercomité Beernem Anne-Laure

21/mei/20 U17 WEG Albertvrienden Laarne Robin

7/jun/20 BMX BMX STARS Gent Kristof

21/jul/20 U15 WEG De sportvrienden Mazenzele Massimo

10/okt/20 Kunstwielrijden Gent Massimo/Robin

11/nov/20 U15 VELD De vredespurters Moerkerke Damme Massimo

28/nov/20 PISTE Eigen beheer Anne-Laure
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4.2 Voorstel bikepark Kuurne 

Informatie: Gemeente Kuurne en Cycling Vlaanderen streven naar de realisatie van een bikepark.  
 

Bemerkingen: 

- Ludo Van den Brandt: Is er ruimte voor BMX en MTB?  

Massimo Van Lancker: dit werd reeds voorgesteld, vermoedelijk zal dit niet het geval zijn omwille van 

bijkomende atletiekpiste. 
 

- Walter Vergote: Wat met de paardensport in de regio? 

Massimo Van Lancker: Op dit moment daalt de paardensport in Kuurne. Men hoopt om meer belevenis te 

creëren op de site door integratie van andere sporten.  
 

- Filiep Jodts: Mocht er in éénzelfde provincie een gelijkaardig en nog grootschalig (= alle disciplines) 

initiatief komen, is dit dan uitgesloten voor subsidiering van Sport Vlaanderen? Locatie: regio kust.  

Massimo Van Lancker: Men kan jaarlijks een project bovenlokale sportinfrastructuur indienen bij Sport 

Vlaanderen. 
 

4.3 KB-wielerwedstrijden  

4.3.1 Bevoegdheden officials  

Informatie: het nieuwe KB voor wielerwedstrijden zorgt voor enkele aanpassingen in de bevoegdheden 

voor onze officials. In bijlage kan je de voorgestelde tekst terugvinden. 

Hoe kunnen we official indekken tegen een genomen beslissing. Dit document is een soort houvast voor de 

official. 
 

4.3.2 Wegwerpzones  

Warme oproep om de borden van de wegwerpzones te verspreiden naar de organisatoren. Iedere 

voorzitter WPV is momenteel in het bezit van deze borden.  
 

4.3.3 Hulpdiensten 

Hulpdiensten die profiteren van K.B. dat prijs verhoogd is. Dergelijke zaken mogen naar Massimo Van 

Lancer gestuurd worden, hij zal verder bemiddelen waarbij we hopelijk een compromis kunnen sluiten. 

Rode Kruis heeft vaste tabellen en er mag normaal gezien geen verschil zijn.  

112 batch nodig, sommige hebben geen ziekenwagen type B, waardoor men bij een nabijgelegen Rode 

Kruis moet contact opnemen, waardoor de prijs iets hoger kan liggen. 
 

Bemerking Carina Van Cauter: 

Tarieven zijn vrij hoog, kan Cycling Vlaanderen (of de nieuwe voorzitter) een oproep doen naar de 

verschillende aanbieders en deze met elkaar in concurrentie brengen zodat er een beste tarief wordt 

vooropgesteld?   

Bemerking: Dergelijke diensten zijn heel lokaal gebonden en dus niet over volledig grondgebied Vlaanderen.  

 

5. Voorstellen vanuit de commissies  
5.1  Veldritcommissie: 

5.1.1 Flanders CX Challenge  

Informatie: hervorming van de regionale veldritkalender. Samenwerking met de Vlaamse cyclocross cup en 

de moedige veldrijder.  
 

5.1.2 Wedstrijden U17  

Informatie: het is vanaf 2020-2021 de doelstelling om geen U17 wedstrijden meer te koppelen aan 

nationale of internationale wedstrijden. Hierdoor zullen de wedstrijden voor U17 altijd gekoppeld worden 

aan de regionale veldritten. Om iedereen de kans te geven om te starten zullen we in de toekomst 

automatisch splitsen (eerstejaars en tweedejaars). Stel dat onze officials ter plaatse opmerken dat er 
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minder dan 70 renners ingeschreven zijn, starten alle renners samen op het voorgestelde uur van de 

tweedejaars.  
 

Werd unaniem bekrachtigd door VUC. 
 

5.2  Mountainbikecommissie  

5.2.1 Voorzitter MTB  

Informatie: na het ontslag van Liliane De Staebel als voorzitster van de MTB-commissie moet het VUC een 

nieuwe voorzitter kiezen.  
 

Iedereen kan zich kandidaat stellen. Hoe ziet VUC deze procedure? 

Zal besproken worden met Dagelijks Bestuur waarin een procedure zal uitgeschreven worden. Per mail 

wordt voorstel ter goedkeuring verstuurd naar leden van VUC. Op volgend VUC kan een kandidaat 

bekrachtigd worden. 

Liliane was de provinciale vertegenwoordiger in MTB-commissie en verantwoordelijke in Oost-Vlaanderen. 

Carina Van Cauter merkt op dat ze dit nog eventjes verder zal doen en zal haar op de hoogte brengen van 

haar vertegenwoordiging in de Vlaamse Commissie MTB. 
 

5.2.2 Masters 3 – Kampioen van Vlaanderen  

Informatie: VMBC vraagt om in 2020 een kampioenstrui uit te reiken aan de masters 3 (+55 jaar).  
 

Dit werd bekrachtigd door VUC. 

 

5.3 Wegcommissie  

5.3.1 Toelating meisjes junioren bij vrouwen elite  

Informatie: Kunnen meisjes junioren starten tijdens weekdagen (die niet in de schoolvakanties vallen) bij 

de vrouwen elite. De VWC is voordeel dat dit kan en dit met onderstaande motivering:  

1. Promotie vrouwenwielrennen  

2. Weinig wedstrijden voor meisjes jeugd  

3. Weinig mogelijkheden om deze regel toe te passen. 
 

Dit werd bekrachtigd door VUC. 

 

6. Kidz On Wheelz: aanpak 2020 
Frank Glorieux overloopt de realisatie 2019 met een plan van aanpak voor 2020. KOW is verkozen om het 
voortraject te voorzien van WK 2021. 
Samenwerking met Decathlon (zij voorzien fietsen, Cycling Vlaanderen stel het traject ter beschikking voor 
Decathlon). 
Aanwezigheid aan de zee was vorig jaar een succes en zal dit jaar herhaald worden.  
 

Scholenproject in samenwerking met Moev, in 2019: 81 scholen.  
2020: max. 15 scholen per provincie met lichter materiaal. Vanaf september 2020 zal dit in een WK kleedje 
gebracht worden. 
 

Mathieu Bruyneel organiseert op 5 maart, een vergadering voor alle betrokkenen van de provinciale 
afdeling. Deze vergadering gaat door in de  kantoren van Cycling Vlaanderen. Alle provinciale voorzitters 
en betrokken werden op de hoogte gesteld van deze vergadering.   
 

Vragen Carina Van Cauter: 
- Hoe zit het met de begeleiding bij de activiteiten aan de filialen van Decathlon? 
Frank Glorieux: Begeleiding is voornamelijk voorzien door de medewerkers van Decathlon. Echter zal er 
steeds wel een aanwezige van Cycling Vlaanderen zijn. 
- Wat is het verschil tussen de verschillende provinciale afdelingen wat betreft de KOW op de scholen?  
Frank Glorieux: West-Vlaanderen had de voorbije jaren reeds een project lopen voor rondgang scholen. 
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- Worden de plaatselijke clubs nog steeds betrokken bij KOW? 
Frank Glorieux: De plaatselijke clubs worden steeds betrokken bij het verhaal van de school.  
- Waken over betrokkenheid van de provinciale afdelingen. 
Frank Glorieux: Men vraagt steeds de medewerking van de provinciale afdeling en hierbij werden de 
medewerkers en voorzitters van de provinciale afdeling uitgenodigd op de vergadering van 5 maart. 
 

Vragen Jos Smets: 
In statistieken jeugd recrea voorzien. Niet enkel vergelijking met competitie renners.  

 
7. Zij-aan-Zij 
Frank Glorieux geeft een toelichting rond het project.  
Er is meteen een positieve oproep naar de aanwezigen om het verhaal van Zij-aan-Zij mee te nemen in 
eigen sociale media, website, nieuwsbrief. 
 

BMX: Ludo Van den Brandt merkt op dat er reeds een aanwezigheid is van meisjes in discipline BMX.  
 

Jos Smets: Er dient aandacht te zijn voor de andere disciplines. 
De ondersteuning voor de clubs werd in het budget opgenomen. Er dient nog opgesteld te worden via 
welke criteria de clubs deze ondersteuning ontvangen.  
 

Bemerking Frank Glorieux: Iedere club zal zijn eigen prioriteit hebben Er zal nog een duidelijke 
communicatie ondernomen worden naar iedereen, ook huidige competitie-meisjes kunnen instappen. 
 

Jeugd Sportfonds: minimale voorwaarden, 2de voorwaarden: minstens 8 meisjes, slechts enkel 3 wegclubs 
komen in aanmerking, is deze drempel niet te hoog?  
Bemerking: clubs die een cluster vormen komen ook in aanmerking voor dit deelaspect.  
Dit dient nog eens extra in de kijker gezet te worden.  
 

Indien clubs de toestroom van de meisjes niet kan opvangen dient de provinciale afdeling hiervoor in te 
kunnen staan.  

 
8. Provinciale projecten 
André Vanlint licht toe dat dit werd voorgelegd op Raad van Bestuur. Er werd een commissie opgesteld 
samengesteld door CEO, sporttechnisch coördinator competitiesport en boekhouder. 
Heel wat projecten zijn reeds gefinancierd door Cycling Vlaanderen. 
 

Voorstel om 2500 euro te geven aan de provinciale afdeling voor het organiseren van een tijdrit.  
  

Dit voorstel werd bekrachtigd door VUC. 

 
Er is nog een budget van 12 500 euro over om de andere provinciale projecten te steunen. 
 

Er dient op voorhand duidelijke criteria voorzien te worden om de projecten in te dienen. Het indienen van 
deze projecten kan ook gestuurd worden vanuit de expertise van de coördinatoren. Sommige projecten 
kunnen over de grenzen van de provinciale afdelingen heen getrokken worden. 
 

Carina Van Cauter betreurt deze manier van werken: 
- de provincie dient enkele projecten in, men ging er van uit dat men deze projecten kon verwezenlijken 
met steun van dit budget. Echter worden er nadien pas regels opgelegd. 
- nota bij budget van tijdrijden, op die manier legt Cycling Vlaanderen de provinciale afdeling op om zaken 
te organiseren en is de provinciale afdeling zelf niet vrij projecten te selecteren/op te starten.  
Jos Smets merkt op dat een tijdrit bij iedere provinciale afdeling reeds begroot moet zijn, dit is een 
verantwoordelijkheid van de provinciale afdeling. 
- Wanneer een project reeds ondersteuning krijgt, kan er toch overweging gemaakt worden voor extra 
ondersteuning?  
- De begroting bij de provinciale afdeling werd reeds opgemaakt, men rekende op een dergelijke 
ondersteuning.  
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9. Allerlei 
9.1. 3-daagse De Panne (Filiep Jodts) 
Burgemeester verwijst dat de organisator verplicht is om alle omwonenden te verwittigen dat er een 
wedstrijd georganiseerd wordt. Het is ruim om op welke manier dit moet gebeuren. 

 
 

Bijlagen  

Onderwerp Naam document 

1 Presentatie VUC 

 


