
 

CLUBNIEUWS CYCLING VLAANDEREN - Afdeling Vlaams-Brabant 

  

Jaarvergadering clubs afdeling Vlaams-Brabant 
De jaarvergadering van de clubs van de provinciale afdeling Vlaams-Brabant zal doorgaan op vrijdag 17 
februari 2023 om 19u30 in Zaal ’t Buurthuis, Dorp 5 te Nieuwrode (Holsbeek). 
  

Voorlopige dagorde. 
1. Verwelkoming 
2. Verslag van de jaarwerking 
3. Financieel verslag 
4. Samenstelling provinciaal hoofdbestuur Afdeling Vlaams-Brabant Cycling Vlaanderen 
5. Informatie i.v.m. regelgevingen voor de organisatoren van wielerwedstrijden 
6. Huldiging van de jubilarissen, ereleden en verdienstelijke clubs 
7. Uitreiking van de Lifetime Achievement Award en de Trofee voor Wielerverdienste 

  

Verkiezing Vlaams-Brabantse werkende leden Cycling Vlaanderen (provinciaal hoofdbestuur) 
Door de statutaire wijzigingen zullen de werkende leden gekozen door de Vlaams-Brabantse clubs het 
provinciaal hoofdbestuur vormen. Dit moet volledig nieuw gekozen worden met volgende samenstelling: 

• 4 vertegenwoordigers uit clubs met minimum 20 aangesloten recreanten 
• 6 vertegenwoordigers uit clubs met minimum 20 aangesloten renners 
• 7 vertegenwoordigers uit organiserende clubs met minimum 20 lidkaarten/vergunningen 

op naam en minimum 1 wedstrijd in 2022. 
Voor elke vertegenwoordiging (recrea, competitie, organisatoren) mag er slechts 1 persoon per club 
gekozen worden. 

De kandidaten moeten voldoen aan de inhoudelijke voorwaarden zoals bepaald in de statuten, minstens 
18 jaar oud zijn, lid zijn van een club met zetel in Vlaams-Brabant en moeten uiterlijk op zaterdag 28 januari 
2023 hun kandidatuur schriftelijk overmaken aan: 
Jos Smets, Vlierbeekstraat 27, 3052 Blanden (voorzitter.vlaams-brabant@cycling.vlaanderen). 
De kandidatuur omvat een motivatiebrief, een kopie van de lidkaart/ vergunning (2023) met de vermelding 
van het type club (recrea/competitie/organisator) en een recent uittreksel uit het strafregister, model 2. 
  

Verkiezing provinciaal bestuur Vlaams-Brabantse Afdeling 

Het op 17 februari gevormd provinciaal hoofdbestuur kiest vervolgens op dinsdag 21 februari 2023 een 
nieuw provinciaal bestuur voor een maximum termijn van 4 jaar. Het bestaat uit maximum vijftien leden, 
waaronder: 

1. een voorzitter; 
2. een secretaris; 
3. een penningmeester; 
4. een coördinator WPV; 
5. een coördinator jeugd: 
6. een coördinator vrouwenwielrennen; 
7. een coördinator recreatie; 
8. een coördinator MTB; 
9. een coördinator BMX; 
10. een ondervoorzitter. 

De kandidaten moeten voldoen aan de inhoudelijke voorwaarden zoals bepaald in het Intern Reglement, 
minstens 18 jaar oud zijn, lid zijn van een club met zetel in Vlaams-Brabant en moeten uiterlijk 
op woensdag  01 februari 2023 hun kandidatuur schriftelijk overmaken aan: 
Jos Smets, Vlierbeekstraat 27, 3052 Blanden (voorzitter.vlaams-brabant@cycling.vlaanderen). 
De kandidatuur omvat een motivatiebrief, een kopie van de lidkaart/ vergunning (2023) en een recent 
uittreksel uit het strafregister, model 2. 
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Bestuurders, commissievoorzitters en coördinatoren van Cycling Vlaanderen en KBWB uit de Vlaams-
Brabantse afdeling worden toegevoegd na bekrachtiging door het provinciaal hoofdbestuur. Dit kan steeds 
alle andere noodzakelijke mandaten toevoegen aan het provinciaal bestuur, tot maximum 15 leden. 
  

Definitieve agenda en lijst kandidaturen 

Uiterlijk op donderdag 9 februari 2023 zal de definitieve agenda en de lijst van de geldig ingediende 
kandidaturen samen met de toe te passen kiesprocedure gepubliceerd en verstuurd worden. 
  
Bedankt voor de inzet voor de wielersport en wij hopen jullie te kunnen begroeten op onze 
jaarvergadering. 
  
Sportieve groeten, 
  
  
Het bestuur van de Vlaams-Brabantse afdeling. 
  
Cycling Vlaanderen – Afdeling Vlaams-Brabant 
Hertogstraat 203/2, 3001 Heverlee 

Ondernemingsnummer 0475.792.918 – Vestigingseenheid 2.291.191.369 

email: info.vlaams-brabant@cycling.vlaanderen 

website: vbr.cycling.vlaanderen 
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