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AGENDA -VIDEOCALL 

12/11/2020 Vlaams Uitvoerend Comité 2020/005 

19:30 

Filiep Jodts, André Van Lint, Frank Glorieux, Massimo Van Lancker, Mathieu Bruyneel, Koen 
Beeckman, Veerle Haerinck, Gilbert Machiels, Benny Willems, Geert Barbry, Hugo Serin, Gabriël 
Termont, Carina Van Cauter, Patrick Demunter, Bart Van Nieuwenhove, Wim Deblaere, Eric 
Vanrobaeys, Eddy Lissens, Jos Smets, Jan Vandael, Arthur Jordens, Swa Eliaerts, Marc Wauters, Curd 
Roelandt, Jos Mondelaers, Maarten Gybels, Dirk Avonds 

 

1. ALGEMEEN 

1.1. Goedkeuring verslagen 

 
 
Vragen omtrent de verslagen:  
Geert Barbry had een vraag over de werking van de VCR. Hij vangt via Björn signalen op dat de werking 
binnen de VCR stroef verloopt. Geert vraagt waarom een werkgroep recrea opgericht werd en wie 
daarin zetelt.  
 
Mathieu: er werd een werkgroep opgericht om rond 1 bepaald thema te werken. Tijdens de VCR zelf 
is daar te weinig tijd voor. De werkgroep wordt samengesteld door leden van de VCR.  
 

Jos Smets: 
VWC 30/07 
“In het verslag van de VWC die doorging op 30/07 staat genoteerd dat er meer respect was van de 
renners richting het weggooien van afval. Ik ben niet akkoord met deze quote”. Massimo zegt dat dit 
waarschijnlijk een beschrijving was van een momentopname. Ook in Zolder zijn we geconfronteerd 
met praktijken die niet door de beugel kunnen. Dit zal uit het verslag worden gehaald.  
VCR 08/10 
Jos vraagt dat het voorstel om de VAB-interventies voor platte band alleen uit te sluiten bij koersfietsen 

en MTB’ers ook toe te passen voor de andere fietstypes zodat alle leden dezelfde service krijgen. 

VJC 23/09 
“De commissie moet een nieuwe en andere taak krijgen in de toekomst. Graag toelichting?  
Massimo licht toe: “in functie van het beleidsplan staat vermeld om de huidige commissies te 
analyseren en een audit te ondernemen. Het is voornamelijk de bedoeling om de huidige situaties van 
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de commissies in kaart te brengen en hoe we deze kunnen optimaliseren. Dit heb ik vermeld omdat 
vanuit de commissie gevraagd was wat hun positie was naast de andere disciplinaire commissies.” 
 
Aanvulling van Frank: moet verder uitgewerkt worden in het VBO. Is 1 van de 3 prioritaire punten 
vanuit beleidsplan. Dit zal in het najaar in gang gestoken worden. Volgend bestuursorgaan zal hier 
verder op ingegaan worden. 
 
VPC 16/9 
“De vraag voor uitzonderingsmaatregel, open wielerbanen te verlengen naar april/mei/juni. Zit dit nog 
in de pipeline?” 
Massimo, ik steun dat idee, enkel stel ik mij de vraag hebben we hier een akkoord met FCWB? Zodat 
dit daar op dezelfde manier kan gehanteerd worden. Maar als we geen reactie krijgen op het verslag 
van het VUC gaan we in Vlaanderen hiermee aan de slag.” 
 
Jos Smets voegt toe: “werking wielerbanen, er wordt gevraagd naar de visie in de ontwikkeling van het 
wielrennen op de open wielerbanen. We moeten een visie ontwikkelen, hoe we ze gaan benutten.” 
MVL: “één van de operationele doelstellingen van ons nieuw beleidsplan is om een activatieplan op te 
stellen om de infrastructuren optimaal te gebruiken.”  
 
Filiep Jodts:  
Filiep vraag wie La Permanence is en vraagt om voorzichtigheid aan de dag te leggen bij delen van 
gegevens van leden. 
 
Mathieu: La Permanence is een Nederlandse softwareontwikkelaar. Zij bouwen onder andere apps. De 
mogelijk wordt momenteel in de VCR bekeken om een opvolger te zoeken voor het huidige Esso BBCT 
initiatief (dat aan vernieuwing toe is). Het gaat hier dus over het aanbieden van een moderne uitdaging 
voor onze recreatieve leden volgens het sparen en beleven principe.  
 

De verslagen werden met bovenstaande opmerkingen goedgekeurd door het VUC.   

 
1.2. COVID-19 (STAVAZA) 

• Niet-professionele sportieve wedstrijden kunnen niet doorgaan.  

• Professionele sportieve wedstrijden kunnen enkel plaatsvinden zonder publiek.  

• Er zijn geen beperkingen voor –12-jarigen op het vlak van sport.  

• Outdoor mag u individueel of binnen de richtlijnen voor samenscholingen met maximaal 4 

personen sporten.  

• Ter ondersteuning van onze leden (renners en recreanten):  

o Verleng nu en win actie 

▪ Prijzen partners verloten onder leden (comp en recrea) die voor 20 dec lid 

worden 

▪ Extra kortingen bij partners voor leden die voor 20 dec lid worden 

o Flandrien actie 

▪ Webinars voor leden 

▪ Zwift rides (virtueel fietsen thuis) 

▪ Aanbieden van GPX-routes 

▪ Flandrienritten 

▪ Tijdelijk bepijlde ritten 
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Toepassing veldrijden 

• Alleen de A-wedstrijden, wedstrijden voor U12 en U13 (mannen/vrouwen) kunnen nog 

doorgaan. 

• De wedstrijden (U14, U15 U17, junior, U23, elite 2/3 en masters) worden geschrapt.  

1.3. Toelichting vergunningsaanvraag: verlengen clubaansluiting, aansluiting renners, 
functiehouders en recreanten. 

 
 

2. RECREATIE 

2.1. Alternatieve manier van organiseren van fietstochten tijdens Corona (werkgroep Recrea) 

• Werkgroep opgericht vanuit VCR om afgelastingen tegen te gaan zodat we een recreatief aanbod 

blijven hebben voor leden. 

• Door onze clubs een aantal tips te geven is men in staat om een innovatieve, alternatieve vorm 

van organiseren uit te proberen: 

o Maak kenbaar bij je lokale overheid dat je wenst te organiseren. Ga in overleg met hen. 

o Gebruik o.a. sociale media voor de promotie van je tocht. Maak een fb-event aan.  

o Spreid je organisatie over meerdere dagen (weekend, een week, 2 weken) 

o Bepijlen van de route kan, maar is niet noodzakelijk. Aanbieden van GPX is ook mogelijk. 

▪ Voor personen die geen GPS hebben kan je een groepsstart organiseren. 

o Voorzie horeca op je route. De après-bike na je rit kan je zo laten vallen. 

o Je kan eens een gravelparcours proberen aanbieden 

• E-mail naar recrea organisatoren verzonden met de tips 

• Clubs die een alternatieve vorm organiseerden kregen aandacht op sociale media en website. Ze 

werden mooi in beeld gebracht waarbij we duidelijk lieten zien dat organiseren toch mogelijk was. 

• Een aantal voorbeelden: 

o Raketmannen Wervik: MTB-route in GPX 

o Biking@Ronse: permanente route Chasing Cancellara van 60 km op de weg 

o De Wase Keikop Belsele liet de oorspronkelijke organisatie gewoon doorgaan. 

o De Koareltjes Van Wijndaele Torhout: Gravelride op GPX 

o Cycling Team West: GPX-ritten op de weg en in het veld aangeboden 

 

2.2. Kidz on Wheelz: overzicht 2020 

Ondanks het Corona virus hebben we in 2020 toch mooie resultaten kunnen behalen. 

• Scholen: 

o Maart tot juni: door Corona niet kunnen langsgaan op de geplande 61 scholen 

o In de periode van september tot november zijn we naar 37 scholen geweest en hebben 

we meer dan 2.000 kinderen bereikt. 

• Events: 

o We zijn erin geslaagd om aanwezig te zijn in Leuven tijdens de Autoloze zondag op 27 

september.  

Opmerking Jos Smets: Beslissingen genomen door de commissies dienen bekrachtigd te worden door 

het VUC voor publicatie. Bijvoorbeeld beslissing gewijzigde tarieven recrea. 
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3. COMPETITIE 

3.1. Reglementen van de wielersport 

3.1.1. Goedkeuring algemeen reglementering 2021 

Steunmaatregelen naar organiserende club: 

André Van Lint & Jos Smets: vinden dat het extra bedrag die op het einde van jaar zou aangerekend 

worden bij niet-organisatie, niet mag aangerekend worden als men een attest kan bezorgen dat 

door overmacht de wedstrijd niet is kunnen doorgaan. Eenzijdige afgelasting, dan moet je laten 

betalen. Geen administratieve kost aanrekenen in geval van overmacht.  

 

Frank repliceert of dit financieel wel houdbaar blijft. Geen administratieve kosten aanrekenen, die 

wel gemaakt zijn voor deze acties, blijft niet financieel houdbaar. 

 
Jos Smets: artikel 201.17  

“Het bedrag dat wordt afgetrokken bij een UCI-wedstrijd moet nationaal herbekeken worden.”  

 

Het reglement werd met bovenstaande opmerkingen goedgekeurd door het VUC. 

WEG 2021 

Het reglement werd goedgekeurd door het VUC.  

3.1.2. MTB 2021 

In het reglement waren er nog te veel onduidelijkheden en onjuistheden om dit te laten 

bekrachtigen door het VUC. De VMBC zal een aanpassing opstellen en ten laatste half december 

laten goedkeuren door het VUC.  

3.2. Voorstel extra wedstrijddagen in functie van de coronamaatregelen  

Massimo heeft een voorstel opgemaakt en voorgesteld (zie bijlage).  

 

Het voorstel werd goedgekeurd door het VUC.  

3.3. Voorstelling afwachtingswedstrijden  

Eind 2019 werd een voorstel gelanceerd om organisatoren van regionale wedstrijden te belonen indien 

ze meerdere wedstrijden op één dag organiseren. Er is momenteel wat verwarring rond welke 

wedstrijden meetellen als afwachtingswedstrijd. Bijvoorbeeld: ik organiseer een IC en in afwachting 

een regionale wedstrijd voor U17. Betaal ik voor de U17 het afwachtingstarief of het normale tarief?  

Er werd een financiële prognose gemaakt van beide opties. Gezien de financiële impact zal het VBO de 

beslissing nemen.  

3.4. Prijzenbarema WEG 2021 

In functie van de gendergelijkheid werden de wedstrijden voor dames gelijkgezet met de wedstrijden 

voor heren.  Opmerking Jos: “het startrecht van een 1.15B kan je vergelijken met een 1.12C. Dan plaats 

je dit best gelijk met het prijzengeld van een 1.12C en niet met dat van een 1.12B. Massimo neemt dit 

terug mee naar de VWC.  
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Prijzengeld junioren: tijdens de werkgroep in functie van de steunmaatregelen werd er beslist dat er 

geen prijzengeld mag voorzien worden voor de categorie U17 en dat het voor junioren wordt 

gehalveerd. Deze voorstellen werden in oktober goedgekeurd door het VUC.  

 

Door een miscommunicatie komt onze maatregel niet overeen met de maatregelen van FCWB. Filiep 

Jodts neemt als voorzitter het initiatief voor een interfederaal overleg en koppelt hierna terug aan de 

leden van het VUC.  

Deze nota van 04/12/2020 wordt als bijlage aan dit verslag toegevoegd. 

  

Het barema werd rekening houdende met bovenstaande opmerkingen goedgekeurd door het VUC. 

3.5. Kampioenschap van Vlaanderen 

3.5.1. Organisaties 

De organisatie van 2020 werden verschoven naar 2021. De organisatie van het KVV baanwielrennen 

zal afhankelijk zijn van de heropstart van de competitie.  

 

3.5.2. Aanbesteding veldrijden 

De organisator van het kvv-veldrijden ging niet in om het kampioenschap te verplaatsen. Voor dit 

kampioenschap zal er een nieuwe aanbesteding opgesteld worden.  

 

3.5.3. Cycling Vlaanderen Proef 

Gezien de huidige maatregelen kunnen er momenteel geen Cycling Vlaanderen proeven georganiseerd 

worden. Deze werden dus afgelast voor onbepaalde tijd.  

Gezien de situatie en de actiepunten die in het verleden werden opgesteld door de werkgroep 

jeugdwielrennen, is de VJC van oordeel dat we de CVP  on hold plaatsen tot 1 april 2020. Vanaf 1 april 

2021 moet Cycling Vlaanderen een nieuw voorstel lanceren in functie van de jeugdwerking of het 

huidige systeem herbekijken en aanpassen. Deze beslissing betekent dat kinderen tot 1 april 2021 een 

competitievergunning kunnen aanvragen zonder de voorwaarde CVP hieraan wordt gekoppeld.  

 

4. VARIA 

4.1. André Van Lint  

“Hoe is de STAVAZA in verband met de SABAM en de billijke vergoeding?”  

Onderhandelingen lopen nog. Punt zal besproken worden op VBO. 

 

4.2. Duplicaten 

Verhoging prijs duplicaat van 2,5 euro naar 5 euro; zowel voor competitie en functievergunningen. 

Als een vergunningshouder een extra vergunning wenst, dient hij de duurste vergunning te betalen. 

Hierboven op een administratieve prijs voor kaartje van 5 euro voor de andere bijkomende vergunning. 

Steeds met de gestructureerde mededeling die vermeld staat bij de vergunningsaanvraag + mail sturen 

naar info@cycling.vlaanderen. 

Zoals al jaren van toepassing is, heeft deze prijsverhoging geen betrekking bij het uitsturen van 2 

vergunningskaartjes bij aanvraag vergunning U17 tot Elite 2. Dit met uitzondering voor discipline 

Indoor, Masters, Elite 3 en cruisers.  

 

mailto:info@cycling.vlaanderen
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4.3. VPC – Wim Deblaere 

De VPC stelt Wim Deblaere voor als nieuw lid van de VPC.  

De VUC-akkoord is met de benoeming van Wim Deblaere als lid van de pistecommissie. 

 

4.4. VVC Inkomgeld 

De VVC stel voor om inkomgeld te verbieden bij veldritten voor U12/U15. De VUC is niet akkoord met 

deze redenering en vraagt de VVC om dit te herbekijken. 

 

Bijlagen  

 

1.1 Goedkeuring verslagen VUC-200624-V-20.003-R 
VBC-200617-V-20.002-R 
VCR-201008-V-20.005-R 
VIC-200630-V-20.001-R 
VJC-200617-V-20.002-R 
VJC-200923-V-20.003-R 
VMBC-200929-V-20.004-R 
VPC-200916-V-20.001-R 
VVC-200624-V-20.002-R 
VVC-200818-V-20.003-R 
VVC-201027-V-19.004-R 
VWC-200519-V-20.005-R 
VWC-200615-V-20.006-R 
VWC-200730-V-20.007-R 
VWC-200915-V-20.008-R 
VWC-201027-V-20.009-R 
 

3.4. Prijzenbarema WEG 2021 Interfederaal overleg 19.11.20 – Prijzengeld 
Jeugdreeksen 

 


