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Algemene ledenvergadering afd.
Vlaams-Brabant

AANVRAAG TWEEDE FUNCTIEVERGUNNING 2016

WBV-leden die al in het bezit zijn van een functievergunning type A (clubploegleider,
mecanicien,…) kunnen een tweede aanvragen aan speciaal tarief.

Is de prijs van de tweede functievergunning die je aanvraagt lager dan die van je eerste
functievergunning, dan betaal je €2,50 voor je tweede functievergunning.
Een voorbeeld: je hebt een vergunning als clubploegleider (€80) en vraagt een tweede functievergunning
aan als trainer-initiator (€30). Voor je tweede functievergunning betaal je dan €2,50.
Is de prijs van de tweede functievergunning die je aanvraagt hoger dan die van je eerste
functievergunning, dan betaal je de opleg tot de prijs van je tweede functievergunning + €2,50.
Een voorbeeld: je hebt een vergunning als trainer-initiator (€30) en vraagt een tweede functievergunning
aan als clubploegleider (€80). Voor je tweede functievergunning betaal je dan €50 + €2,50.
Is de prijs van de tweede functievergunning die je aanvraagt gelijk aan dan die van je eerste
functievergunning, dan betaal je €2,50 voor je tweede functievergunning.
Een voorbeeld: je hebt een vergunning als trainer-initiator (€30) en vraagt een tweede functievergunning
aan als clubbegeleider (€30). Voor je tweede functievergunning betaal je dan €2,50.

Je tweede functievergunning kan je gewoon online aanvragen zoals je eerste functievergunning. Het tarief dat
vermeld zal worden is het volledige jaartarief, maar je mag dat tarief zelf aanpassen in functie van de hierboven
beschreven voorbeelden en dan dat aangepaste bedrag betalen met als mededeling ‘tweede functievergunning’
+ je naam.
Heb je al twee functievergunningen betaald, stuur een mailtje naar info@wielerbondvlaanderen.be, dan doen
we het nodige voor de terugbetaling.

CURSUS TIMING

Op dinsdag 2 februari om 19.30u wordt in het VWEM in Gent een cursus Timing
georganiseerd. Inschrijven via guy.dobbelaere@telenet.be

WIE ORGANISEERT EEN VELDRIT IN 2016-2017?
Alle kandidaat-organisatoren van NATIONALE VELDRITTEN (= wedstrijden die niet op de UCI-kalender staan) in
het seizoen 2016-2017 moeten een aanvraag indienen.
Deze aanvraag moet gebeuren VÓÓR 1 FEBRUARI 2016 door middel van:



Ofwel papieren inschrijvingsformulier die men kan vinden via www.belgiancycling.be –
discipline Veld – kalender (rechtstreekse link: AANVRAAG NATIONALE VELDRIT 2016-2017)
Deze papieren versie dient per post opgestuurd te worden naar André Vanlint.



Ofwel – en bij voorkeur - online via het ONLINE INSCHRIJVINGSFORMULIER

WIEBO-WIELERGIDS 2016

De Wiebo-Wielergids 2016, met de jeugdreglementering en
jeugdopleiding, is nu digitaal beschikbaar. Haal af (pdf).

Aanpassing versnellingen jeugdrenners in 2016
Voor het nieuwe wielerseizoen 2016 zijn er enkele aanpassingen in de versnellingstabel voor de jeugdrenners
die deelnemen aan wedstrijden op de weg. De aanpassingen zullen voor de meeste leeftijden overeenkomen
met een verhoging van de afstand per omwenteling.
De aanpassingen kan je in de tabel hieronder terugvinden.

De tabel geeft de maximale afstand (mogelijke versnelling) weer die de leeftijdscategorieën mogen rijden.
Hou er rekening mee dat de afstand de bepalende factor is bij de controle, niet de versnelling.
De aanpassingen gaan van start vanaf het wegseizoen 2016.
Verschillende redenen liggen aan de oorsprong van deze reglementswijziging:
•
•

•
•

•

In de jeugdcategorieën is de gemiddelde snelheid, sinds de start van de jeugdwedstrijden omhoog gegaan.
De versnellingen daarentegen bleven gelijk.
De meeste Europese landen hanteren een grotere toegelaten maximum versnelling. Bovendien wil de
Europese wielerunie ook bij de jeugdreeksen onder de junioren de maximum toegelaten afstand
uniformiseren zodat er geen problemen opduiken wanneer men in het buitenland zou deelnemen aan
wedstrijden.
Het is de bedoeling ook om de kosten voor ouders te drukken door niet ieder jaar bij verandering van
leeftijdscategorie een andere maximale versnelling op te leggen.
De omwentelingssnelheid en de coördinatie blijven een cruciale factor bij de opleiding van jeugdrenners.
Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat de omwentelingen in verhouding moeten staan met de snelheid.
Hogere gemiddelde snelheden en verhoogde maximale afstand dienen dus ook samen te gaan.

PRIJZENBAREMA’S REGIONALE WEDSTRIJDEN 2016
De gedetailleerde prijzenverdeling voor de regionale wegwedstrijden 2016 kan men vinden op volgende link:
http://competitie.dewielerbond.be/Documenten/160104_prijzenverdelingregionaal.xls

PRIJZENBAREMA’S NATIONALE EN UCI WEDSTRIJDEN 2016
De gedetailleerde prijzenverdeling voor de UCI en Nationale wegwedstrijden 2016 kan men vinden op volgende
link:
http://belgiancycling.be/files/Documenten/Formulieren/Prijzenbarema's/151112-ROU-Prijzenbarema_2016__bruto.pdf

J-CLUBS 2016 IN ORDE MET DE SOLIDARITEITSBIJDRAGE
ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW
WIELERKLUB NOORD-WEST-BRABANT
OLYMPIA TIENEN
JONGE RAKKERS VOLLEZELE
HAGELAND CYCLING TEAM

NIET J-CLUBS 2016 IN ORDE MET DE SOLIDARITEITSBIJDRAGE
VAN EYCK SPORT
WSC HAND IN HAND BAAL
WIELERPROMOTIECLUB
DE TOEKOMSTVRIENDEN AARSCHOT
TEAM THIELEMANS - DE HAUWERE
VZW LOTTO-LADIESCYCLING
WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDEREN
VZW DE WARE WIELERLIEFHEBBERS
VLAAMS TRIATLON & DUATLON CYCLING TEAM
YOUNG CYCLING TEAM VZW
CYCLING TEAM ZEMST VZW
CYCLING TEAM VIVE LE VELO VZW DIEGEM
SPORTINEZ VZW
YOUNG CYCLING TALENT DEMER & DIJLE

CYCLOCROSS NIEUWRODE

ZATERDAG 16 JANUARI 2016

Cyclocross wedstrijden voor Aspiranten, Masters B-C-D, Amateurs & Masters A, Dorpelingen, Nieuwelingen en
Junioren. Tevens Provinciaal kampioenschap van Vlaams Brabant voor Aspiranten, Amateurs, Masters,
Nieuwelingen en Junioren.
Inschrijving:
Contact:
Organisatie:

café ‘t Klokhuis, Dorp 9, 3221 Nieuwrode (016564119).
Wim Dejonghe, (wim.dejonghe71@gmail.com)
Club De Wielervrienden Nieuwrode

Aspiranten:

12j.: inschr 08u00 tot 09u00
start: 09u30
13j.: inschr 08u00 tot 09u30
start: 10u00
14j.: inschr 08u00 tot 10u00
start: 10u30
Amateurs en Masters A:
inschr 10u30 tot 11u30
start: 12u30
Masters B:
inschr 09u30 tot 10u30
start: 11u30
Masters C:
inschr 09u30 tot 10u30
start: 11u30
Nieuwelingen:
inschr 12u30 tot 13u30
start: 14u30
Junioren:
inschr 13u30 tot 14u30
start: 15u30
Dorpelingen: Uitsluitend via voorinschrijvingen bij wim.dejonghe71@gmail.com

CYCLOCROSS DEURNE-DIEST

ZONDAG 7 FEBRUARI 2016

Cyclocross wedstrijden voor Miniemen, Aspiranten, Nieuwelingen en Junioren.
Inschrijving:
Contact:
Organisatie:
Miniemen:

Aspiranten:

Nieuwelingen:
Junioren:

Tent, Jozef Sweygerstraat, 3290 Diest
Noel Steurs 013/677440 noel.steurs@telenet.be
Club SMX Team VZW
8j.:
9j.:
10j.:
11j.:
12j.:
13j.:
14j.:

inschr 08u30 tot 09u45
inschr 08u30 tot 09u45
inschr 08u30 tot 10u00
inschr 08u30 tot 10u30
inschr 10u00 tot 11u45
inschr 10u00 tot 12u00
inschr 10u00 tot 12u45
inschr 12u00 tot 13u00
inschr 12u00 tot 14u00

start: 13u45

start: 10u00
start: 10u00
start: 10u30
start: 11u00
start: 12u00
start: 12u30
start: 13u15
start: 14u00
start: 15u00

KALENDER WEDSTRIJDEN VLAAMS-BRABANT FEB-MAR-APR 2016

ALGEMENE LEDENVERGADERING
ZONDAG 17 JANUARI 2016 - 10U - WEMMEL
De Raad van Bestuur van de vzw Afdeling Vlaams-Brabant Wielerbond Vlaanderen nodigt de
afgevaardigden van de aangesloten clubs en de individuele leden uit om deel te nemen aan
de algemene ledenvergadering die zal plaats vinden in Zaal SKC, De Raedemaekerlaan te
Wemmel op zondag 17 januari 2016 om 10u.
Dagorde vergadering
1. Verwelkoming.
2. Samenstelling leden Algemene Vergadering vzw Afdeling Vlaams-Brabant Wielerbond
Vlaanderen.
- Geldigheid kandidaturen.
- Aangezien het aantal kandidaten kleiner is dan de openstaande plaatsen zijn er geen
verkiezingen en is er alleen de benoeming van de geldige kandidaten: Rudi Depre,
Marc Hindrijckx, Remi Hoylaerts, Jos Smets, André Vanlint en Benny Willems.
3. Algemeen verslag van de jaarwerking 2015 en objectieven 2016.
4. Toelichting nieuw decreet van de georganiseerde sportsector en mogelijke
aanpassingen voor Wielerbond Vlaanderen.
5. Aanpassingen en regelgevingen voor de organisatoren van wielerwedstrijden.
6. Nieuws van WBV-recreatie (verzekering, fietsbijstand, digitalisering magazine)
7. Huldiging van de jubilarissen en verdienstelijke clubs
Tevens zal de provinciale wielerkalender van 2016 worden overhandigd. Eventuele
problemen kunnen na de vergadering nog ter plaatse behandeld worden.

