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Vlaams Uitvoerend Comité

2021/001

Jodts Filiep, Vanlint André, Vandael Jan, Mondelaers Jos, Van Cauter Carina,
Smets Jos, Barbry Geert, Wauters Marc, Termont Gabriël, Avonds Dirk, Luc
Geysen, Van Nieuwenhove Bart, Jordens Arthur, Demunter Patrick, Willems
Benny, Vanrobaeys Eric, Deblaere Wim, Eliaerts Swa, Van Den Eynde Marc,
Lissens Eddy, Gybels Maarten, Wynants Ronny, Lauwaert Stefaan, Serin Hugo, De
Becker Diane, Glorieux Frank, Van Lancker Massimo, Bruyneel Mathieu,
Gheerardyn Anne-Laure, Haerinck Veerle
Dhr. Eddy Dejaegher voor opening kandidatuur KVV
Roelandt Curd, Quintyn Jonas, Cooreman Sophie, Claesen Guido

Ter besluitvorming
1.
Verslagen Commissies
VCR-210128-V-21.001-D
Geert Barbry vraagt verduidelijking rond vergaderpunt 8.
Stefaan Lauwaert geeft mee dat tijdens de commissie er een discussie was. Er dient een
duidelijke formulering: centrale website van Cycling Vlaanderen te zijn met de sub-websites van
de provinciale afdelingen, waarin nog meer uniformiteit mag zijn.
De vraag van Jos Smets wordt door Mathieu beantwoord, de provinciale websites worden
volledig geïntegreerd in de website van Cycling Vlaanderen. Men streeft naar uniformiteit
waardoor er op termijn nog één website zal bestaan waar de provincies zijn geïntegreerd.
→ Wordt aangepast in het R-verslag.
Jos Smets geeft opmerking mee rond vergaderpunt 2:
Waar start en stopt de taak van de provinciale vertegenwoordiger? Er moet een stramien
uitgewerkt worden, dat een club niet van verschillende kanten wordt benaderd.
VBC-2011118-V-20.003-D
Jos Smets geeft opmerking rond vergaderpunt 2
Decreet stelt dat er geen prijzengeld mag verdeeld worden onder 17 jaar. Dit is niet correct en
dient geschrapt te worden.
→ Wordt aangepast in het R-verslag naar er is geen prijzengeld toegestaan.
VWC-200119-V-21.001-D
Jos Smets geeft opmerking rond vergaderpunt 11. Varia - Fotografen
Dit voorstel is bedoeld om regionale fotografen, die ter ondersteuning van de provinciale
werking foto’s nemen. Deze mensen dienen een erkenning te krijgen.
Massimo Van Lancker: er zijn reeds stappen ondernomen, met Guy en Robin.
Men start met wegwielrennen (risico’s zijn groter) dan bij andere disciplines, maar dit kan in
de toekomst ook gebruikt worden voor de andere disciplines
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1.1. Procedures boetes (vanuit VWC 2021/001 – 19/01/2021)
Luc Geysen: De voorzitter WPV moet info versturen naar Cycling Vlaanderen en de renner.
Cycling Vlaanderen maakt een lijst op.
Provinciale voorzitter WPV, brengt maximaal week na de wedstrijd Massimo en de renner op
de hoogte. Dezelfde procedure wordt gebruikt voor de wedstrijdfeiten, in die hoedanigheid dat
de official de overtredende renner op de hoogte brengt.
Beslissing VUC: Bijgevoegde procedure werd goedgekeurd.
1.2. Ondersteuning rittenwedstrijden ((vanuit VWC 2021/001 – 19/01/2021)
Beslissing VUC: Procedure werd goedgekeurd
2.

Benoeming nieuwe commissie leden:

2.1. VCR: Sofie Goor (VB) en Tom De Prêtre (WVL)
2.2. VBC: Luc Willems (LIM) + Kurt Demeulemeester (OVL) + Frank Smets
(clubvertegenwoordiger)
Verduidelijking van Carina Van Cauter: Patrick Pollefliet blijft BMX-coördinator in OostVlaanderen, er blijft dus voortdurende communicatie tussen Patrick en Kurt.
Beslissing VUC: Commissieleden werden benoemd.
3.
Strijdlustklassement
Ladies Youth Cycling Trophy:
Er werd een opmerking gegeven om een aparte nieuwelingen wedstrijd te organiseren.
Aangezien deze wedstrijden eerder een uitzondering zijn, amper 1-2 wedstrijden worden er
georganiseerd, worden deze niet mee opgenomen.
Vallen niet onder dit klassement:
- Wedstrijden 1.16 die exclusief voor Meisjes U17 of voor Meisjes Juniores ingericht worden
(afwachtingswedstrijden)
- Wedstrijden 1.13, aangezien daar enkel Meisjes Juniores aan kunnen deelnemen
LADIES YOUTH CYCLING TROPHY 2021
- Het Belgisch Kampioenschap op de weg en in het tijdrijden voor Meisjes U17 en Meisjes
Juniores
- Het Kampioenschap van Vlaanderen op de weg voor Meisjes U17 en Meisjes Juniores
Beslissing VUC: Strijdlustklassement werd goedgekeurd
4.
Opstart Commissie Vrouwen
Dient niet meer bekrachtigd te worden aangezien deze commissie al in het verleden werd
goedgekeurd.
5.

Aanbesteding KVV Veld (Filiep Jodts)
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Voor U15: VZW GSM 4DS – 11/11/2021 – bedrag van 2500 euro.
Beslissing VUC: Het Kampioenschap van Vlaanderen wordt aan deze organisatie aanbesteed
mits alle formaliteiten in orde zijn qua parcours.
Massimo neemt verder contact met dhr. Eddy Dejaegher.
Ter informatie
6.
Voorstelling functie Coördinator Vrouwenwielrennen (Anne-Laure)
7.
Vrouwenwielrennen 2021
Jos Smets merkt op dat in het reglement Koers zoekt Vrouw, een regel werd toegevoegd, nl. 1
jaar profcontract en dat men te allen tijde de wedstrijd en prijs kan veranderen.
Frank Glorieux verduidelijkt dat dit komt omwille van de Corona-crissis en geen zicht hebben
op de selectie. Cycling Vlaanderen zal er op toezien dat het contract gehonoreerd zal worden.
8.
Laagdrempeligheid 2021
De info werd meegestuurd met de agenda.
Project KOW: Luc Geysen, Limburg heeft ook heel wat Decathlon winkels. Komt Limburg ook
aan de beurt?
Mathieu verduidelijkt dat niet alle Decathlon winkels beschikken over een eigen parking. Men
kan geen activiteit organiseren op een gedeelde parking.
Geert Barbry: de eerste organisatie in Brugge gaat niet door, dit werd door Mathieu
bevestigd.
9.
Stand van zaken COVID 19 (Massimo)
De info werd meegestuurd met de agenda. Massimo vat kort samen.
10.
Stand van zaken Jeugdopleiding (Massimo)
Zie bijlage die werd verstuurd samen met uitnodiging.
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