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KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN CC – ASPIRANTEN – 11/11/2016
VK Cyclocross Aspiranten Lichtervelde
Proficiat Julie Roelandts, Vlaams kampioene 14-jarige meisjes uit VlaamsBrabant!

Podium 14-jarige meisjes:
1 Julie ROELANDTS (Vlaams-Brabant)
2 Fien MASURE (Oost-Vlaanderen)
3 Mirthe VAN DEN BRANDE (Antwerpen)

Podium 12-jarige meisjes:
1 Xaydee VAN SINAEY (Oost-Vlaanderen)
2 Dina BOELS (Vlaams-Brabant)
3 Jana VAN DER VEKEN (Oost-Vlaanderen)

Podium 13-jarige jongens:
1 Iben ROMMELAERE (West-Vlaanderen)
2 Dario VAN DER HEYDEN (Vlaams-Brabant)
3 Niels CEULEMANS (Antwerpen)

REGIONALE KALENDERVERGADERINGEN
De regionale kalendervergaderingen zullen doorgaan op:
- Vrijdag 9 december 2016, aanvang 20u, Café De Vrede, Dorpsstraat 26, Gooik
- Zondag 18 december 2016, aanvang 10u, Taverne Kouterhof, Stoopkensstraat 24,
Hoegaarden
Om de kalender tijdig klaar te hebben hadden we graag alle wedstrijdaanvragen ontvangen
voor 30/11/2016.

EINDEJAARSDRINK, HULDIGING KAMPIOENEN EN LAUREATEN RECREA
ZATERDAG 17 DECEMBER 2016 - 19u – BERTEM
De traditionele eindejaarsdrink met de huldiging van de kampioenen en de recrealaureaten uit onze provinciale afdeling zal doorgaan op zaterdag 17 december 2016
om 19u in Zaal Cerkel, Tervuurse Steenweg 164 – 3060 Bertem.
Ook al onze clubs zijn hier van harte welkom!

JAARVERGADERING CLUBS AFD. VLAAMS-BRABANT
ZONDAG 15 JANUARI 2017 - 10u30 - HEVERLEE
De jaarvergadering van de clubs van de provinciale afdeling Vlaams-Brabant zal doorgaan op
zondag 15 januari 2017 om 10u30 in de zetel van de afdeling, Hertogstraat 203/2, Heverlee.
De Vlaams-Brabantse clubs kiezen hier de werkende leden voor de algemene statutaire
vergadering van de vzw van de provinciale afdeling:
9 mandaten voor een termijn van 4 jaar
3 mandaten voor een termijn van 3 jaar
2 mandaten voor een termijn van 1 jaar
Uittredend en herkiesbaar zijn dhr Bergmans Hendrik, Dekerk Stephan, Demunter Patrick,
Lambrechts Luc, Lissens Eddy, Moens Johan, Van Praet Danny en Vangeel Fernand.
Om door de jaarvergadering van de clubs te worden voorgedragen, moeten de kandidaten
persoonlijk hun kandidatuur stellen. De kandidaten moeten lid zijn van een club met zetel in
Vlaams-Brabant. De kandidatuur moet voor 25/12/2016 per aangetekend schrijven of afgegeven
tegen ontvangstbewijs, persoonlijk ondertekend en met de vermelding aan de buitenkant
“Kandidatuur voor lid van de vzw WBV, afdeling Vlaams-Brabant” gestuurd worden aan de
voorzitter van de raad van bestuur (Jos Smets, Vlierbeekstraat 27, 3052 Blanden), samen met een
recent “uittreksel uit het strafregister” en de lidkaart of vergunning (fotokopie) van de kandidaat,
geldig op de uiterste datum voor het indienen van de betreffende kandidatuur (=lidkaart 2016).
Tijdens de jaarvergadering van de clubs zal er ook een uiteenzetting zijn over:
- de aanpassingen en regelgevingen voor de organisatoren van wielerwedstrijden. Tevens zult u
daar de nieuwe wedstrijdkalender van 2017 ontvangen.
- de veranderingen bij WBV-creatie

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING
MAANDAG 16 JANUARI 2017 - 20u - HEVERLEE
Op maandag 16/1/2017 is er de algemene statutaire vergadering van de werkende leden van de
provinciale vzw en moeten volgende aflopende bestuursmandaten herkozen worden voor een
termijn van 4 jaar:
- Ondervoorzitter (Danny Van Praet is uittredend en herkiesbaar)
- Secretaris (Pieter Pauwels is uittredend en herkiesbaar)
- Penningmeester (Patrick Demunter is uittredend en herkiesbaar)
- Voorzitter WPV-commissie (André Vanlint is uittredend en herkiesbaar)
- Voorzitter commissie Recreatieve Sportbeoefening (Fernand Vangeel is uittredend en
herkiesbaar)
- Lid raad van bestuur KBWB (Patrick Demunter is uittredend en herkiesbaar)
- Vertegenwoordiger Vlaams-Brabant beheerscomité competitie Wielerbond Vlaanderen
(Patrick Demunter is uittredend en herkiesbaar)
- Vertegenwoordiger Vlaams-Brabant beheerscomité recreatie Wielerbond Vlaanderen
(Johan Moens is uittredend en herkiesbaar)
- Voorzitter platform competitie, zetelend in het beheerscomité Competitie van
Wielerbond Vlaanderen (Eddy Lissens is uittredend en herkiesbaar)
Om door de algemene vergadering verkozen te worden, moeten de kandidaten persoonlijk hun
kandidatuur stellen. De kandidaten moeten lid zijn van een club met zetel in Vlaams-Brabant. De
kandidatuur met vermelding van het mandaat moet voor 26/12/2016 opgestuurd worden, per
aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden, persoonlijk ondertekend en
met de vermelding aan de buitenkant “kandidatuur raad van bestuur” met de titel van het
mandaat, aan de voorzitter van de raad van bestuur, op zijn persoonlijk adres (Jos Smets,
Vlierbeekstraat 27, 3052 Blanden), samen met een “uittreksel uit het strafregister” en de lidkaart
of vergunning (fotokopie) van de kandidaat, geldig op de uiterste datum voor het indienen van de
betreffende kandidatuur (=lidkaart 2016).
Bestuurdersmandaat te benoemen door de algemene statutaire vergadering:
- Eddy Lissens, coördinator van de Nationale en Vlaamse veldritcommissie

RAAD VAN BESTUUR
MAANDAG 16 JANUARI 2016 - 21u - HEVERLEE
Op maandag 16/1/2017 is er de eerste vergadering van de raad van bestuur van de provinciale
vzw en moeten volgende aflopende mandaten herkozen worden voor een termijn van 4 jaar:
SAMENSTELLING PLATFORM COMPETITIE
Het platform Competitie wordt jaarlijks samengesteld op de eerste vergadering van de raad van
bestuur van het werkjaar en volgende mandaten dienen hernieuwd te worden:
- de leden voorgedragen door de commissies en bevestigd door de raad van bestuur die de
organisatoren (2), renners (2) en ouders (2) vertegenwoordigen, aangevuld met 4 extra leden.
- Volgende mandaten zijn vacant:
Renners: 2 mandaten
Ouders: 2 mandaten
Kandidaturen moeten voor 26/12/2016 overgemaakt worden aan de voorzitter van de
betrokken commissie samen met de lidkaart of vergunning van de kandidaat (of fotokopie) van
het lopende jaar (=lidkaart 2016). De voorzitter van elke commissie geeft de namen van de
kandidaten minimum 10 dagen voor de raad van bestuur door aan de secretaris van de
afdeling.
SAMENSTELLING PLATFORM RECREATIEVE SPORTBEOEFENING
Het platform Recreatieve Sportbeoefening wordt jaarlijks samengesteld op de eerste vergadering
van de raad van raad van bestuur van het werkjaar en volgende mandaten dienen hernieuwd te
worden:
- 1 vertegenwoordiger weg-clubs, voorgedragen uit de vergadering van de weg-clubs.
- 4 individuele leden
De kandidaturen voor deze leden worden opgevraagd via de Nieuwsbrief van de
Commissie Recreatieve Sportbeoefening.
4 extra leden voorgedragen door de commissie Recreatieve Sportbeoefening en bevestigd
door de raad van bestuur.
De kandidaturen moeten voor 26/12/2016 overgemaakt worden aan de voorzitter van de
commissie (Fernand Vangeel) samen met de lidkaart of vergunning van de kandidaat (of
fotokopie), van het lopende jaar (=lidkaart 2016).
De voorzitter van de commissie geeft de namen van de kandidaten minimum 10 dagen voor de
raad van bestuur door aan de secretaris van de afdeling.
PROVINCIALE MANDATEN TE BENOEMEN DOOR RAAD VAN BESTUUR :
Vervanger Raad van Bestuur WBV

(Eddy Lissens is uittredend en herkiesbaar)

2° Opvolger Raad van Bestuur KBWB

(Eddy Lissens is uittredend en herkiesbaar)

DRUIVENCROSS

OVERIJSE

11 DECEMBER 2016

START & AANKOMST: heeft plaats in de
Begijnhofstraat.
PROGRAMMA:
10u00: Nieuwelingen
11u00: Junioren
12u00: Beloften
13u45: Dames
15u00: VLAAMSE DRUIVENCROSS Elite
PARCOURS is aangepast: Met hun

80ste organisatie kunnen de Sportvrienden
opnieuw in de weide langs de
‘Tenotshelling’ terecht.
Alle info: www.desportvriendenoverijse.org/

SUPERPRESTIGE

DIEGEM

23 DECEMBER 2016

PROGRAMMA:
15u00: Ridley Cup voor Internationale Junioren
16u00: Topsport Vlaanderen Superprestige
Intenational Beloften
18u00: Superpestige Ladies Trophy
20u00: Hansgrohe SUPERPRESTIGE ELITE

Meer info: http://www.superprestigediegem.be

GP SVEN NIJS

BAAL (TREMELO)

PROGRAMMA:
10u00: Nieuwelingen
11u00: Junioren
12u00: Beloften
13u45: Elite Dames
15u00: Elite Heren

CYCLOCROSS

1 JANUARI 2016

MEER INFO:
www.gpsvennys.be

HULDENBERG
30 DECEMBER 2016
MINIEMEN - ASPIRANTEN - PROMO ACTIVITEITEN

Inschrijvingen: Woonhuis A. Goossnsstraat 17, 3040 Huldenberg

Inschrijvingen

Start

Miniemen

8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar

9u15 tot 10u15
9u15 tot 10u30
9u15 tot 11u00
9u15 tot 11u30

10u30
10u50
11u15
11u45

Aspiranten

12 jaar
13 jaar
14 jaar

12u30 tot 13u30
12u30 tot 14u15
12u30 tot 15u00

14u00
14u45
15u30

Prom Activiteiten voor niet-aangeslotenen 11u30 tot 12u15

12u30

Contact: Dr. Ghislain Lefever, Gemeenteplein 13, 3040 Huldenberg
Tel.: 02 627 43 43

g.lefever@telenet.be

CURSUS PLOEGLEIDER
Wil je een vergunning van ploegleider bekomen?
Dan dien je eerst een cursus te volgen.

Hieronder kan je u inschrijven voor een van de voorziene sessies.
3 december 2016 - Balegem

10 december 2016 - Geel

Aanvang : 10 uur
Rudy Colman
Café De Steenput
Berg, 11 - 9860 Balegem

Aanvang : 10 uur
Café Den Tour
Stationsstraat 158
2440 Geel

(op 3 km van afrit Wetteren E40 richting Zottegem)

(100 meter van het treinstation)

KLIK HIER om u in te schrijven.
Meer info:
Verantwoordelijke cursus ploegleider
Swa Eliaerts, Gemeenteplaats 29, 2960 Brecht
Tel: 033135465 - 0476275768
Email: swa-eliaerts@skynet.be

NADO VLAANDEREN - OPGELET: DOPEER JE NIET ONBEWUST!
Bepaalde geneesmiddelen of voedingssupplementen bevatten verboden stoffen. Let daarmee op!
Neem nooit medicijnen of voedingssupplementen in zonder voorschrift of advies van een (sport)arts of
voedingsdeskundige.
Wat als je ziek bent?
Ga naar je (sport)arts en zeg dat je een sporter bent die mogelijk een dopingcontrole moet ondergaan.
Controleer samen met je arts de geneesmiddelenlijst op www.antidoping.vlaanderen zodat je weet of er een
verboden stof in je geneesmiddel zit. Als het geneesmiddel een verboden stof bevat, vraag je samen met je
(sport)arts een toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN) aan.
Wat met voedingssupplementen?
Neem alleen voedingssupplementen als je (sport)arts of voedingsdeskundige dat nodig acht. Een aantal
voedingssupplementen bevatten stoffen die niet op het etiket vermeld staan. Sommige firma’s laten hun
voedingssupplementen controleren volgens de regels van de kunst voor ze op de markt worden gebracht. Dan
ben je zeker dat ze geen verboden stoffen bevatten. Een overzicht van die supplementen vind je op:
• www.informed-sport.com
• www.dopingautoriteit.nl/nzvt
• www.koelnerliste.com
Kies voor deze supplementen als je de kans op contaminatie zo klein mogelijk wil houden.
Wat is een toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN)?
Een attest van je behandelend arts volstaat al verschillende jaren niet meer als toelating om verboden stoffen
om medische redenen te nemen, behalve voor minderjarigen in Vlaanderen. De TTN-commissie moet nu
toestemming verlenen. Dien samen met je arts een aanvraag in om die TTN te verkrijgen. Alle informatie
daarover vind je op www.antidoping.vlaanderen in de rubriek GENEESMIDDELEN, SUPPLEMENTEN EN TTN.
Contactinformatie NADO Vlaanderen: patrick.ghelen@nado.vlaanderen
Lees hier het volledige persbericht: Persmededeling NADO Vlaanderen.pdf

