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Deblaere Wim, Demunter Patrick, Mondelaers Jos, Serin Hugo, Vanlint André,
Magchiels Gilbert, Jordens Arthur, Eliaerts Swa, Lissens Eddy, Van Nieuwenhove
Bart, Avonds Dirk, Vandael Jan, Smets Jos, Vanrobaeys Eric, Termont Gabriël,
Quintyn Jonas, Jodts Filiep, Glorieux Frank, Van Lancker Massimo, Bruyneel
Mathieu, Haerinck Veerle
Van Cauter Carina, Van Den Eynde Marc
Wynants Ronny, Lauwaert Stefaan, Willems Benny, Cooreman Sophie, Moens
Johan, Van de Brandt Ludo, Vergote Walter, Roelandt Curd, Wauters Marc,
Beeckman Koen, Erwin Borgonjon,

1. Goedkeuring verslagen
VWC-200316-V-20.003-D
VWC-200323-V-20.003B-D
VWC-200421-V-20.004-D
VMBC-200414-V-20.002-D
Alle verslagen werden unaniem bekrachtigd.
2. Coronacrisis – stand van zaken
Korte samenvatting van de stand van zaken van de coronacrisis en de impact op de wielersport.
Creatie van interfederale cel waar de 3 federaties in zetelen, staat in nauw contact met Sport Vlaanderen
en de verschillende instanties.
Eind juni: organisatie clubcompetities, ondersteuning wordt voorzien door Cycling Vlaanderen. Plan zal
uitgewerkt worden in samenwerking met de provinciale afdelingen en zal verder meegedeeld worden.
Enkele reglementen zal worden aangepast, zoals bijvoorbeeld de deelnamevoorwaarden. Dit staat op
heden nog op papier omdat men nog niet zeker is wat betreft hervatting wedstrijd.
Terugbetaling alle organisatievergunningen van afgelaste wedstrijden.
3. Kampioenschappen van Vlaanderen
Alle kampioenschappen van Vlaanderen van de zomercompetitie zijn uitgesteld naar 2021. Bevraging is geweest
naar de organisatoren toe, zij zullen onder dezelfde voorwaarden en criteria in 2021 organiseren.
Baan, veld, BMX, Indoor staan wel nog op de planning.
4. Benoeming provinciale mandaten het Bestuursorgaan
Het Bestuursorgaan bestaat naast de Voorzitter en Secretaris uit maximaal 5 leden van het Uitvoerend Comité.
Er werden tot op heden 2 leden voorgedragen, er dienen dus voor de volgende algemene vergadering 3 leden
voorgedragen te worden.
Jos Mondelaers, Jos Smets en Jan Vandael zullen vanuit VUC, zetelen in het Bestuursorgaan van Cycling
Vlaanderen.
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5. Discipline overschrijdend
5.1 Veldrijden
5.1.1 Flanders CX challenge
Overgangsjaar 2020-2021. Regelmatigheidscriterium gaat door maar onder een beperkte vorm.
Zoektocht naar een partner.
Kalender en Reglement is in volle opmaak.
Jos Smets: Is hiervan een document beschikbaar? Wordt een eindprijzen pot voorzien? Het voorstel van het
prijzengeld zal ter goedkeuring voorgesteld worden op de volgende RVB. Het reglement zal ter goedkeuring
voorgesteld worden het volgende VUC of via mail.
5.1.2 Toekomstvisie veldrijden
Na evaluatie van de afgelopen wereldkampioenschappen veldrijden werd samen met de bondscoach
veldrijden en de technisch directeur van Belgian Cycling een plan opgemaakt om de basis van de
veldrijdsport verder te gaan optimaliseren. Doel is om samen met de provinciale afdelingen en de clubs de
doorstroming tussen breedtesport en topsport verder te stroomlijnen en de trainingen te upgraden.
Aanpak: splitsing training, momenteel is iedereen welkom, maar er is groot niveauverschil tussen de
verschillende deelnemers.
Vanaf het terug mogelijk is, zal er een overleg gecreëerd worden met de provinciale verantwoordelijken en
de provinciale coaches om de toekomstvisie te bespreken.
7. Varia
7.1. Goedkeuring vragen voor midweekwedstrijden tijdens niet schoolperiodes in 2020
Wordt nog gemeld op de desbetreffende commissies maar unaniem zijn er geen betwistingen hieromtrent.
7.2. KOW
Gaat niet door in juli/augustus aan de kust. Er is een digitaal alternatief waaraan Cycling Vlaanderen zal
meewerken?
7.3. Vergaderingen/Commissies
Jonas Quintyn: Er gaan geen vergaderingen/commissies door tot en met 7 juni.
Voor de zekerheid vragen we om nog even videomeetings te houden, want capaciteit van vergaderzaal is
max. 7 personen met respect voor de maatregelen (mondmasker, social distance).
7.4. Overgang categorieën
Jos Smets: Men vraagt of men een jaar extra in categorie kan blijven?
We moeten hier rond een timing opmaken om toch in september hierin een standpunt in te nemen.
7.5. Clubkledij
Heel wat clubkledij zal niet versleten/gedragen zijn. Kan er een flexibiliteit aan de dag gelegd worden dat
de clubkledij niet persé hoeft vernieuwd te zijn, wegens niet-gebruik van de clubkledij.
Bij ons is er geen definitie van basispakket.
7.6. Wedstrijden in najaar/heropstart wedstrijden
Jos Smets: welke wedstrijden gaan er effectief door in het najaar? Wat is er op voorhand weggevallen.
Bart Van Nieuwenhove: opstart voorinschrijving? Hoe ga je ermee om, beperkt aantal renners? Aan wie
wordt er voorrang gegeven? Roulatiesysteem? Men moet ervoor zorgen dat er geen toestroom is aan
voorinschrijven zoals bij scholen. Cycling Vlaanderen zal een gids opmaken richting onze organistoren om
bij een heropstart duidelijke richtlijnen mee te geven.
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