Inhoud:

CLUBINFO
11/2018
06/12/2018

•

Regionale kalendervergaderingen

•

Nieuwjaarsdrink & Huldiging

•

Jaarvergadering Clubs Vl-Brabant

•

Algemene statutaire vergadering

•

Wijziging programma BK Veldrijden

•

Restaurantdagen 2019

•

CC Huldenberg Min & Asp 22/12

•

Fonteinencross Vilvoorde Form B/C/D 5/1

•

Druivencross Overijse 9/12

•

Superprestige Diegem 30/12

•

GP Sven Nys Baal-Tremelo 1/1

•

Brussels Unversitiescross 6/1

•

Cycling Vlaanderen proef

•

Afschaffing kalenderkaarten vanaf 2019

•

Eretekens Cycling Vlaanderen

•

Workshops Heverlee 7/1 en 12/2

•

Vergunningsvoorwaarden chauffeurs

•

Aanvraag wedstrijd op de weg in 2019

•

Aanduidingen & Techn. Gegevens December 2018 & Januari 2019

REGIONALE KALENDERVERGADERINGEN
De regionale kalendervergaderingen zullen doorgaan op:
• vrijdag 7 december 2018, aanvang 20u,
Gemeenschapscentrum De Cam - Zaal Rilleman - Dorpsstraat 67 - 1755 Gooik
• vrijdag 14 december 2018, aanvang 19u30,
Provinciaal Centrum- Hertogstraat 203/2- 3001 Heverlee

NIEUWJAARSDRINK, HULDIGING KAMPIOENEN & LAUREATEN RECREA
VRIJDAG 4 JANUARI 2019 - 19u - BETEKOM
De traditionele nieuwjaarsdrink met de huldiging van de kampioenen & de recrea-laureaten zal
doorgaan op vrijdag 4 januari 2019 om 19u in Zaal Verhaegen, Grote Baan 113-119, 3130 Betekom.
Allen van harte welkom!

JAARVERGADERING CLUBS AFDELING VLAAMS-BRABANT
ZONDAG 20 JANUARI 2019 - 10u00 - HEVERLEE
De jaarvergadering van de clubs van de provinciale afdeling Vlaams-Brabant zal doorgaan op zondag
20 januari 2019 om 10u in het Provinciaal Wielercentrum, Hertogstraat 203/2 te Heverlee. Alle
Vlaams-Brabantse clubs (competitie, jeugd en recreatie) kiezen hier de werkende leden voor de
algemene statutaire vergadering van de vzw van de provinciale afdeling die tevens het
hoofdbestuur vormen in de nieuwe structuur:
•
9 mandaten voor een termijn van 4 jaar
•
3 mandaten voor een termijn van 3 jaar
•
2 mandaten voor een termijn van 2 jaar
•
3 mandaten voor een termijn van 1 jaar
Uittredend en herkiesbaar zijn Coppers André, Engels Willy, Leon Jean-Pierre, Moeremans Freddy,
Pauwels Pieter, Serin Hugo, Streulens Pascal, Tuyls Marcel en Willems Mia
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 VlaamsBrabant.
De kandidatuur moet voor 31/12/2018 per aangetekend schrijven of afgegeven tegen
ontvangstbewijs, persoonlijk ondertekend en met de vermelding aan de buitenkant “Kandidatuur
voor lid van de vzw WBV & hoofdbestuur, afdeling Vlaams-Brabant” gestuurd worden aan de
voorzitter van de afdeling (Jos Smets, Vlierbeekstraat 27, 3052 Blanden), samen met een recent
“uittreksel uit het strafregister, model 596.2” en de lidkaart of vergunning (fotokopie) van de
kandidaat, geldig op de uiterste datum voor het indienen van de betreffende kandidatuur (=lidkaart
2018).
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 2019 ontvangen.

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING WBV, AFDELING VLAAMS-BRABANT vzw
VERGADERING PROVINCIAAL HOOFDBESTUUR
MAANDAG 21 JANUARI 2019- 20u - HEVERLEE
Op maandag 21 januari 2019 is er de algemene statutaire vergadering van de werkende leden van
de provinciale vzw alsook de vergadering van het Provinciale Hoofdbestuur waarbij volgend
mandaat van het Provinciaal Uitvoerend Comité moet herkozen worden:
•
Voorzitter jeugdcommissie (Hugo Serin is uittredend en herkiesbaar)
Om door het hoofdbestuur verkozen te worden, moeten de kandidaten voor het PUC persoonlijk
hun kandidatuur stellen. De kandidaten moeten lid zijn van een club met zetel in Vlaams-Brabant.
De kandidatuur moet voor 31/12/2018 per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs
afgegeven worden, persoonlijk ondertekend en met de vermelding aan de buitenkant
“kandidatuur PUC” aan de voorzitter van de afdeling (Jos Smets, Vlierbeekstraat 27, 3052 Blanden),
samen met een “uittreksel uit het strafregister, model 596.2” en de lidkaart of vergunning
(fotokopie) van de kandidaat, geldig op de uiterste datum voor het indienen van de betreffende
kandidatuur (=lidkaart 2018).

WIJZIGING PROGRAMMA BK VELDRIJDEN KRUIBEKE
Het programma voor het Belgisch kampioenschap ondergaat
een drastische wijziging. Voortaan werken de dames elite hun
wedstrijd af op zaterdag om 15u00. Ook de koers bij de junioren
krijgt een meer prominente plaats in het wedstrijdschema. Die
categorie gaat op zaterdagmiddag 12 januari om 13u40 aan de
slag. Beide wedstrijden worden rechtstreeks uitgezonden op
televisie. Wat de junioren betreft is dat een absolute primeur.
Ook op zondag staan twee rechtstreekse televisie-uitzendingen geprogrammeerd. Voor de U23
weerklinkt het startschot om 13u30, anderhalf uur vóór de heren elite hun kampioenschap
aanvatten.
De verandering in het wedstrijdschema kwam tot stand in gezamenlijk overleg met de lokale
organisatie, Sporza en Belgian Cycling. Voor Belgian Cycling is dit een nieuwe stap in de
opwaardering voor het vrouwenwielrennen met tegelijkertijd ook extra aandacht voor de toppers
van morgen, de junioren. Nadat de finale van het BK op de weg voor dames afgelopen zomer voor
het eerst rechtstreeks op televisie werd uitgezonden krijgen de vrouwelijke veldrijders nu de
gelegenheid op zaterdag in ‘prime time’ aan de slag te gaan. Ook in de toekomst wordt dit
schema de vaste leidraad op de Belgische kampioenschappen veldrijden.

RESTAURANTDAGEN – Cycling Vlaanderen – Afdeling Vlaams-Brabant
De gelukkige winnaar van de gratis tombola tijdens
de restaurantdagen 2018:
SOETAERT Luca – Lendelede
PROFICIAT!
De data van de restaurantdagen 2019 zijn reeds gekend:
Zaterdag 19 oktober en zondag 20 oktober 2019 op dezelfde locatie als in 2018:
Gemeentelijke feestzaal in Boutersem.
Noteer alvast in uw agenda!

CC MINIEMEN, ASPIRANTEN & NIET-AANGESLOTENEN 8-14jr
22 DECEMBER 2018
Inschrijvingen

Start

9u tot 10u15
9u tot 10u30
9u tot 11u15
9u tot 11u30
12u tot 13u30
Aspiranten
12u tot 14u15
12u tot 15u00
Niet-aangeslotenen: 8-14 jaar 11u30 tot 12u15

10u30
10u50
11u30
12u00
14u00
14u45
15u30
12u30

Miniemen

8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
13 jaar
14 jaar

Fonteinencross Form. B – C – D

HULDENBERG

Contact:
Dr. Ghislain Lefever
Gemeenteplein 13, 3040
Huldenberg
Tel: 02 627 43 43
g.lefever@telenet.be

VILVOORDE

5 januari 2019

Inschrijving: Sportcentrum, Brusselsesteenweg, Vilvoorde.
Inschrijving
Start
Masters B & C
8u30 tot 9u30 10u30
Contact:
Amateurs/Masters A
8u30 tot 10u30 11u30
Marc Van Bellinghen
Nieuwelingen
9u tot 12u
13u
Vijfhoekstraat 65, 1800 Peutie
Junioren
9u tot 13u
14u
Tel.: 0478364525
Elite zc & U23
9u tot 14u
15u
marc.van.bellinghen@telenet.be
Locatie : Sportstadion Drie Fonteinen te Vilvoorde
www.fonteinencross.be

81e VLAAMSE DRUIVENCROSS

OVERIJSE

Zondag 9 december 2018
START & AANKOMST: in de Begijnhofstraat.
PROGRAMMA:
10u00: Nieuwelingen
11u00: Junioren
12u00: Beloften
13u45: Dames
15u00: Elite
Permanentie:
van 08u00 tot ± 18u00 in ‘Den Tram’ Stationsplein 3, Overijse.

Contact:
Willy Van Roy +32 477 854 880
de.sportvrienden@gmail.com

Alle info:
www.desportvriendenoverijse.be/druivencross-2018/

SUPERPRESTIGE

DIEGEM

Zondag 30 december 2018

ORGANISATIE:
Wielerclub Sint-Anna-Vooruit-Diegem

PROGRAMMA:
• 15u15: 1e jaars Nieuwelingen
• 15u50: 2e jaars Nieuwelingen
• 16u50: Superprestige Internationale Junioren
• 18u40: Superprestige Ladies Trophy
HUldenberg
• 20u00: Superprestige Elites & Beloften

CycloCROSS
30 december 2016

miniemen - aspiranten - Promo activiteiten
INSCHRIJVING: Cultureel Centrum, Marga De Cockplein, 1831 Diegem
CONTACT: Francis Bosschaerts, Calenbergstraat 17, 1831 Diegem
Tel.: 0473 724643 Mail: sint-anna-diegem@telenet.be
ALLE INFO: www.superprestigediegem.be

Inschrijvingen: Woonhuis A. Goossnsstraat 17, 3040

GP SVEN NYS

BAAL(TREMELO)

Dinsdag 1 januari 2019

PROGRAMMA:
•
•
•
•

11u: Junioren
12u: U23
13u45: Dames Elite
15u: Heren Elite

INSCHRIJVING: Mobiele Unit, Moorsemsestraat 103, 3128 Baal
CONTACT: Erwin Vervecken, Schoebroekstraat 8, 3583 Paal Beringen
Tel.: 011459950 Mail: erwin.vervecken@golazo.com
ALLE INFO: http://www.sport.be/gpsvennys/nl/

BRUSSELS UNIVERSITIES CYCLOCROSS

Zondag 6 januari 2019

PROGRAMMA:
•
•
•
•

11u: Junioren
12u: U23
13u45: Dames Elite (Sack Zelfbouw Ladies Trophy)
15u: Heren Elite

INSCHRIJVING: VUB Gebouw L4 (ingang 8), Triomflaan 20, 1160 Oudergem
CONTACT: Erwin Vervecken, Schoebroekstraat 8, 3583 Paal Beringen
Tel.: 011459950 Mail: erwin.vervecken@golazo.com
ALLE INFO: www.universitiescyclocross.brussels

CYCLING VLAANDEREN PROEF
Ben je jeugdrenner (U8/U12/U15/U17)
en wil je in 2019 aan wedstrijden
deelnemen?
Zorg dan dat je geslaagd bent voor de
Cycling Vlaanderen Proef van je categorie.
Wie niet geslaagd is voor de proef kan niet
deelnemen aan wedstrijden. Dit geldt ook
voor renners met een promovergunning in
handen.

Volgende datum van de Cycling Vlaanderen Proef in Vlaams-Brabant:
Op 03/01/2019 op het Provinciaal Wielercentrum Heverlee voor U8/U12/U15/U17

Vooraf inschrijven voor de Cycling Vlaanderen Proef!
Vooraf inschrijven voor een Cycling Vlaanderen Proef is verplicht. Met de barcode op je
competitievergunningskaartje kan je inloggen op My Cycling Vlaanderen. Eenmaal ingelogd klik je
op 'Mijn CV Proef' en schrijf je je in voor een proef naar keuze.
Opgelet: twee dagen voor elke georganiseerde Cycling Vlaanderen Proef wordt de
inschrijvingsmodule afgesloten. Vanaf dan kan je je niet meer inschrijven voor die proef.

AFSCHAFFING KALENDERKAARTEN VANAF 2019
In het kader van de digitalisering, wordt vanaf
01.01.2019 de papieren kalenderkaart afgeschaft.
De frequentie van het aantal wedstrijddagen, zoals
beschreven in de reglementen van Cycling
Vlaanderen en FCWB voor de aspiranten,
nieuwelingen en juniores, blijft behouden en wordt
elektronisch opgevolgd en geregistreerd.

ERETEKENS CYCLING VLAANDEREN
De provinciale afdelingen, commissies en clubbesturen met leden die 25, 35 jaar of 50 jaar
ononderbroken aangesloten zijn of een functie waarnemen of waargenomen hebben, kunnen
voor deze personen een ereteken aanvragen.
Het volstaat de naam, het adres, de club van de betrokken persoon, de functie en de datum van
toetreding voor 31 december 2018 te bezorgen aan de secretaris van de provinciale afdeling, op
het adres zoals hieronder vermeld:
Alfons Roebben - alfons.roebben@telenet.be
Erasme Roelensvest 115, 3001 Heverlee

WORKSHOPS:
VERGOEDINGEN BINNEN VERENIGINGSWERK IN DE SPORTSECTOR
Datum workhop: Maandag 07/01 te Heverlee (19u30 - 22u30)
Docent: Joris De Wortelaer is advocaat en assistent aan de V.U.B. Hij is gespecialiseerd in deze
materie omtrent vrijwilligerswerk.
Inhoud:
In 2018 is heel wat veranderd op vlak van het vergoeden van ‘vrijwilligers’. Er werd/wordt in de
sportsector al langer creatief omgesprongen met deze vergoeding. Om een antwoord te bieden
aan deze creativiteit heeft de overheid een nieuw statuut in het leven geroepen, waarbij men
officieel kan bijklussen in bepaalde situaties. Dit kan een uitkomst bieden om verenigingswerk op
een correct legale manier te vergoeden. Maar ook binnen de traditionele vrijwilligersvergoeding
is één en ander gewijzigd in 2018.
Er wordt tijdens de sessie duidelijk gemaakt wie best welk systeem hanteert en hoe alles in de
praktijk verloopt. De sessie is afgestemd op de specifieke noden van de wielersport en zijn
verschillende aspecten. We denken dan vooral aan clubmedewerkers tijdens evenementen,
wedstrijden, seingevers voor wedstrijden, … Deelnemers van andere sporttakken zijn welkom,
maar de inhoud en voorbeelden zullen hoofdzakelijk vertaald zijn naar het wielrennen.
Enkel voor leden van Cycling Vlaanderen. Gratis voor renners en trainers met vergunning
Cycling Vlaanderen. Recreatieve leden Cycling Vlaanderen betalen €10.

INHOUD VERZEKERINGSPOLISSEN CYCLING VLAANDEREN
Datum: Dinsdag 12/02 te Heverlee (19u30 - 21u30)
Docent: Niko Stevens van Concordia
Inhoud: Aangezien we vele verschillende actoren hebben binnen Cycling Vlaanderen: recreaclubs,
organiserende clubs en competitieve clubs bieden we verschillende polissen aan om je als club
maximaal te verzekeren tegen verschillende risico’s. Ook de leden van jullie club zijn verzekerd,
maar je weet misschien niet meteen wat die verzekering precies inhoudt.
Onderstaande punten komen daarom aan bod tijdens deze clinic:
• Toelichting bij het vademecum omtrent verzekeringen
• Welke polissen biedt Cycling Vlaanderen aan?
• Hoe en voor wat ben je als organiserende/recrea of competitieclub verzekerd?
• Wat houdt de verzekering voor jouw leden concreet in?
• Hoe kan je hen verder helpen in geval van schade?
De sessie staat open voor alle clubs van Cycling Vlaanderen.
Enkel voor leden van Cycling Vlaanderen. Gratis voor renners en trainers met vergunning Cycling
Vlaanderen. Recreatieve leden Cycling Vlaanderen betalen €10.

Wil jij deelnemen aan één van deze workshops? Schrijf dan snel in. Plaatsen zijn beperkt!
SCHRIJF HIER IN

WIJZIGING VERGUNNINGSVOORWAARDEN CHAUFFEURS
De veiligheid tijdens wielerwedstrijden
blijft één van de voornaamste
bekommernissen van Belgian Cycling.
Opnieuw neemt de federatie bijkomende
maatregelen om het gemotoriseerde
verkeer in de karavaan verder in goede en
veilige banen te leiden.
Zo wordt komaf gemaakt met de
leeftijdsgrens van 70 jaar voor bestuurders
van een voertuig in de wedstrijdkaravaan
in een koers op de nationale of
internationale kalender (uitzondering wordt gemaakt voor het eerste openingsvoertuig, het
sluitingsvoertuig en de voertuigen van politie- en hulpdiensten). Die maatregel wordt vervangen
door de invoering van een attest van rijgeschiktheid. Dat attest moet bij de vergunningsaanvraag
gevoegd worden.
Deze maatregel wordt van kracht vanaf 2019 en geldt onder meer ook voor alle sportdirecteurs en
ploegleiders uit UCI-teams en clubploegen, ook voor hen die voor het eerst een vergunning
aanvragen. Nieuwe ploegleiders worden trouwens ook onderworpen aan een theoretische test én
een verplichte stageperiode. Tijdens die ‘inlooptijd’ krijgen ze de gelegenheid de vaak
onverwachte bewegingen in de karavaan te leren kennen, onder de begeleiding van een persoon
met ervaring in de materie.
U kan hier de desbetreffende reglementen terugvinden:
Art. 102.14
Art. 101.4

ORGANISEREN VAN EEN WIELERWEDSTRIJD OP DE WEG 2019
DRINGEND:
•

Nakijken of je club administratief en financieel (betaling) in orde is voor 2019!
Anders kan de wedstrijd niet in de kalender verschijnen.

•

De aanvraag online of op papier bezorgen zodat de kalender afgewerkt kan worden.

Aanvraag op papier: Klik hier
Deze aanvraag dient naar de provinciale voorzitter WPV gestuurd te worden:
André Vanlint, Leyse Hoevestraat 30, 2260 Westerlo. Tel 0478/36 09 45

