Verslag Toeristencongres 1 maart 2018 te Balegem
Verwelkoming door de voorzitter.
-Moment van stilte voor onze overleden wielervrienden van het afgelopen jaar.
Korte terugblik op 2017
Aantal leden
- Op 31 december 2017 telde Oost-Vlaanderen 16.921 recreatieve vergunninghouders, 6.659 daarvan
waren individuelen.
In gans Vlaanderen waren er eind 2017 41.808 leden.
-Wij tellen op dit moment 269 clubs met recreatieve vergunninghouders.
-De top vijf van de grootste recreaclubs in Oost-Vlaanderen: (eind 2017)
1.
WTC Walter Godefroot
342 leden
2.
WTC Heirnis Gent
303 leden
3.
Leierenners Zulte
251 leden
4.
VDW Cycling Team
206 leden
5.
Sportvereniging Zomergem
191 leden
Aantal deelnemers in 2017:
141.591 deelnemers. Daarvan waren er 23.535 deelnemers met een dagvergunning.
Met een groei van “slechts” 145 vergunningen meer dan in 2016 is de enorme toename van het aantal
nieuwe leden in Oost-Vlaanderen min of meer gestopt. In 2016 was er nog een toename van 873
vergunninghouders.
In vergelijking met 2016 werden er ook iets minder deelnemers genoteerd aan onze organisaties
(- 1088). Dat cijfer is en blijft sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, dus hier kunnen we van
een status quo spreken. Dat geldt ook voor het aantal dagvergunningen: 23.535 (+ 1.418 in vergelijking
met 2016).
Nieuw magazine
Vrijdag valt het eerste nummer van het Cy.Vl.-magazine in de brievenbus met daarbij de zomer- en
winterkalender. Het Cycling Vlaanderen Magazine zal ook door buitenlandse leden ontvangen worden.
Als u de volgende nummers wilt blijven ontvangen moet u dat aanvinken via uw login op de website. Het
stond allemaal in de Cy.Vl.-nieuwsbrief van vorige week. Er zal ook een formulier in het eerste magazine
zitten voor de leden die niet over een pc beschikken en toch het magazine willen blijven ontvangen. Let
op: Uw adres en e-mailadres moeten steeds up-to-date zijn.
Belgian Cycling Happening 2018
De stad Eeklo organiseert dit jaar de Belgian Cycling Happening. Op 21, 22 en 23 september 2018 wordt
Eeklo the place to be voor iedereen die van fietsen houdt. Dan organiseert VZW Wielercomité Eeklo, in
samenwerking met Belgian Cycling en de stad Eeklo, de Belgian Cycling Happening 2018. VZW
Wielercomité Eeklo zal er alles aan doen om in 2018 het evenement voor zowel de jonge als de meer
ervaren fietser te organiseren. Deze organisatie wordt het hoogtepunt van de 50e verjaardag van VZW
Wielercomité Eeklo.
Cycling Vlaanderen Classics
11 organisatoren (dit zijn recreatieve clubs aangesloten bij Cycling Vlaanderen) verspreid over
Vlaanderen en verspreid over het zomerseizoen bieden mooie parcoursen aan met aandacht voor
iedereen en waarbij een leuke après-bike wordt voorzien. We stimuleren de deelname aan deze tochten
bij onze leden door 5 punten toe te kennen voor het individuele en clubklassement. Er zal ook een
speciale prijzenpot rond deze classics worden gemaakt.
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Voor Oost-Vlaanderen zijn dat:
7 april- Klassieker van het Goede Doel - Rit Eregouverneur André Denys – Classic
21 april- Heirnis Classic – Gentbrugge - (Enamecup)
28 juli- Rochus Classic – Oosterzele (Enamecup)
Afgevaardigde Cy.Vl.
Op de Cy.Vl.-classics en LM classics zal wel nog een afgevaardigde aanwezig zijn. Die zal dan vooral een
publicrelationsfunctie hebben, dat wil zeggen met banners en roll-ups reclame maken voor Cycling
Vlaanderen, nieuwe vergunninghouders begeleiden en informatie geven en vragen beantwoorden van
deelnemers.
Bij nieuwe organisatoren kunnen we eventueel nog wel nog aanwezig zijn om de deelnemers te scannen
en hen te begeleiden en te informeren bij hun eerste organisatie.
Zowel het inschrijven van vergunninghouders als niet-vergunninghouders gebeurt altijd door de
organiserende club.
Nieuw scanprogramma
In mei 2016 werd een belangrijke nieuwe Europese privacywetgeving over de bescherming en
beveiliging van persoonlijke data een feit. Ondernemingen en organisaties die persoonlijke gegevens van
burgers van de Europese Unie verwerken, moeten kunnen aantonen dat ze al de mogelijke technische
en organisatorische maatregelen genomen hebben om die data te beschermen.
Wij hebben het hier over: General Data Protection Regulation of Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Kortweg GDPR.
Wat is nu het gevolg voor ons scanprogramma?
We zijn verplicht om een nieuw systeem te gebruiken waar de privacy van alle leden wordt
gewaarborgd. Dit nieuwe scanprogramma zal waarschijnlijk begin juni klaar zijn.
Met het nieuwe systeem zal met zowel de smartphone als met de tablet worden gescand via een app
die men meerdere keren kan downloaden. Het is een zeer gebruiksvriendelijk systeem. Het draait dus
via een app, en dat betekent dat er steeds een internetverbinding aanwezig moet zijn. Enkel als er
gescand wordt is er een verbruik.
Verder zal het nieuwe scanprogramma werken zoals dat nu het geval is. Men zal na de fietstocht ook de
uitslag via e-mail kunnen versturen naar om het even wie en de uitslag kan op een eenvoudige manier
naar de server in Gent worden gestuurd. Als het nieuwe scanprogramma klaar is zullen wij jullie nog
eens uitnodigen en een demonstratie geven.
Laureaatschappen 2018
In de provincie blijven onze laureaatschappen verder bestaan.
Het gaat om Provinciaal zomerlaureaat, VTT zomerlaureaat en VTT winterlaureaat. Ook het Ename
laureaatschap blijft bestaan zolang brouwerij Roman dat wenst verder te doen.
Het Esso laureaatschap en het LM laureaatschap gaan gewoon verder.
Bij het Esso-klassement zullen nu ook prijzen kunnen worden gewonnen als je niet bij de eerste vijf
eindigt.
Wat is gewijzigd bij het Esso-laureaatschap ten opzichte van vorig jaar?
Er zullen 5 punten worden toegekend voor BCH , BCCH en de Cy.Vl.-Classics.
Alle informatie met betrekking tot de laureaatschappen vind je terug op www.cyclobike.be
Het Peloton
Als lid van Cycling Vlaanderen geniet je van enkele mooie voordelen op de fietstochten van Peloton.
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Je hoeft niet langer aan te schuiven op de dag zelf! Leden van Cycling Vlaanderen kunnen onmiddellijk
doorgaan naar de inschrijving en dienen zich niet aan te melden op de tablets.
Geniet steeds van een mooie korting. Betaal de voorinschrijvingsprijs, ook op de dag zelf.
OPGELET: zorg ervoor dat je steeds je lidkaart bij de hand hebt (dat wil zeggen de vergunning zelf of een
foto van de kaart op gsm)
Flanders Kids Tour
Er zijn 10 Flanders Kids Tour-tochten in Oost-Vlaanderen. Er werd een draaiboek opgesteld dat als
leidraad gebruikt kan worden door de clubs.
1/4: Kidstocht Ronde Van Vlaanderen Herzele – Cyclo Dorp Van de Ronde
21/4: Heirnistochten Gent – VTT
5/5: Willems Veranda’s classic Herzele – Cyclo
19/5: Altebra/Muur classic Ophasselt – Cyclo
9/6: Azalefietstochten Oostakker – Cyclo
30/6: Lambroek Massemen MTB tocht – VTT
28/7: Rochus Classic Oosterzele – Cyclo
15/8: Flanders Cyclo & bike Events Gavere – VTT
1/9: Vriendschapstocht Ertvelde VTT
29/9: Fiets & MTB Weekend Aalter - Cyclo
M/V OK-logo
Ook in 2018 kunnen organiserende clubs het label aanvragen. Vanaf nu wordt de zwarte versie van
het logo gebruikt omdat dat beter bij het nieuwe logo van Cycling Vlaanderen past.
Als organisator kan je het label ontvangen als je voldoet aan een aantal voorwaarden:
- Sanitaire voorzieningen op startplaats, bevoorradingsposten en aankomstplaats.
-Gescheiden kleedkamers aan de start.
-Gescheiden douches in de aankomstzone.
-Technische bijstand gedurende het event.
Flyers
Het is altijd een promotie voor uw organisatie als er flyers worden gedrukt.
Wij verwachten dat u de sponsors van de PCR ook op uw flyer plaatst.
U mag ook een flyer naar ons doormailen (in JPEG a.u.b.) wij plaatsen die dan op onze Facebookpagina.
Ons Facebookaccount heet: Wielerbond Recreatief Fietsen.
Opgelet, Cycling Vlaanderen Gent heeft ook een eigen Facebookaccount.
Aantal leden per club
Elke recreantenclub moet minimaal twee vergunninghouders tellen. In de praktijk is dat niet altijd zo.
Clubs die niet aan het vereiste aantal vergunninghouders komen zullen in de toekomst geen organisaties
meer toegewezen krijgen.
VTT-beurtrol
Wij hebben dit vorig jaar herleid tot 2 roll-up’s en 2 spandoeken. Verder een met de bak met flyers,
startpijlen en borden
Wij hadden vorig jaar nieuwe borden laten maken die iets dikker zijn. Maar toch zijn de borden na één
jaar al fel beschadigd.
Als u bij de afhaling merkt dat borden of spandoeken ontbreken moet u ons dat melden. Meldt u ons dat
niet, dan sturen we een factuur van de ontbrekende materialen naar u.
VTT
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Sport Vlaanderen zal vanaf heden alles opvolgen. Men is druk bezig om dit in orde te brengen.
Normaal gezien moesten alle zomeraanvragen gedaan zijn geweest voor eind 2017, dus daar kunnen
zich weinig problemen stellen. Voor dringende zaken kan men de tool vinden via de site van Sport
Vlaanderen, meer bepaald via de volgende link https://www.sport.vlaanderen/waarsporten/sporten-in-de-natuur/mountainbikeroutes/. De tool vindt u terug onderaan de pagina.
Permanenten
Net als vorig jaar moeten er geen periodieke uitslagen van de permanenten meer overgemaakt
worden.
De volledige uitslag wordt zo vlug mogelijk na 30 september (periode 01/03/2018 tot 30/09/2018)
verstuurd via het Cy.Vl. scanprogramma naar de Cy.Vl. server.
De lijst met de permanenten die vanaf 1 maart in aanmerking komen, is verkrijgbaar bij Johan
Lanckriet en wordt eveneens op www.cyclobike.be gepubliceerd.
Het totaal aantal kilometers om permanentenlaureaat te worden bedraagt 600 km. Voor elke
deelnemer aan een permanente route zal de organiserende club een bedrag van 0,25 € storten op de
rekening van de organiserende clubs van permanenten.
Voor de permanenten is het nog steeds verplicht dat de deelnemers hun controlekaart laten
afstempelen onderweg.
Het bedrag van de organisatievergunning permanenten wordt verminderd tot 10,00 €.
Permanenten 2017 (Johan)
Clubklassering
Er worden drie trofeeën geschonken door Provincie Oost-Vlaanderen dienst Sport.
1. Wielercomité Eeklo
322 deeln.
2. W.T.C. De Flandriens Adegem
305 deeln.
3. Sportvereniging Zomergem vzw
117 deeln.
Er worden vier infopakketten geschonken door Toerisme Oost-Vlaanderen. Deze zijn te verloten
onder de 79 Laureaten.
WEGWIJZERS
Van alle organisaties dient één exemplaar van de wegwijzer en dit van elke afstand, één week voor
de organisatie te worden overgemaakt aan de voorzitter van de PCR Stefaan Lauwaert
(stefaan.lauwaert@proximus.be), het liefst via mail.
UITSLAG
De uitslagen moeten via het formulier naar mij worden doorgemaild.
Een kopie van het scanprogramma met de verschillende afstanden en het eindresultaat erop mag
ook. Daarna plaatsen wij de uitslag op Cyclobike.
BONDSBIJDRAGE
Voor elke cluborganisatie opgenomen op de provinciale, Vlaamse of nationale kalender dient er per
dag een bondsbijdrage van € 20,00 te worden betaald. De organisatoren van een Flanders Kids Tour
zijn vrijgesteld van die 20 euro.
De bijdrage wordt betaald na ontvangst van de rekening, toegestuurd door Cycling Vlaanderen.
Voor de classics dient een supplementaire bijdrage van 50 € betaald te worden.
Die zal via de rekening u toegestuurd door WBV verrekend worden.
Per bijkomende startplaats dient er geen bijdrage te worden betaald.
INSCHRIJVINGEN
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Inschrijvingen/ tarief / lijsten
De clubs moeten de alfabetische lijsten met dagrijders niet meer mailen naar Cycling Vlaanderen in
Gent. Zij zullen de strookjes nog wel 1 jaar moeten bijhouden. Die strookjes moeten nog steeds ingevuld
worden door de dagrijders. Het is dus de verantwoordelijkheid van de clubs dat dat allemaal serieus
verloopt. Het juiste aantal dagrijders moet nog steeds in het scanprogramma worden ingevoerd. De
clubs betalen €1,25 per dagrijder.
Alle deelnemers aan onze organisaties moeten in het bezit zijn van een vergunning die beantwoordt
aan de voorschriften van het decreet van de Vlaamse Overheid.
Dat zijn alleen de vergunningen afgeleverd door Cycling Vlaanderen (zowel wielertoeristen als
renners) en de andere federaties. Zij worden ingeschreven via het inscannen van de vergunning door
de medewerkers van de organisator.
Dit nadat ze een inschrijvingsrecht hebben betaald en een deelnamekaart hebben ontvangen.
Ook de vergunningen VBR,VWB,FCWB en NFTU worden aanvaard.
Het is ook toegelaten dat u op de tweede startplaats de vergunningen van de deelnemers scant.
Met het nieuwe scanprogramma zal dat straks geen probleem meer zijn, men zal dat op verschillende
gsm’s of tablets kunnen downloaden.
Het inschrijvingsbedrag voor deelname kan variëren in 2018.
Daarvoor moet u nu de tabel met sterren raadplegen die op Cyclobike staat en die wij tijdens de
kalendervergadering uitgedeeld hebben.
Kort uitgelegd worden volgende tarieven gevraagd:
-Tot 100 km = € 2,00 (cafébevoorrading)
met bevoorrading of 1 ster = € 3 - 2 sterren = € 4
-VTT tot 60 km = minimum € 3,00
Het inschrijvingsbedrag voor de labelorganisaties bedraagt € 5,00, zowel voor cyclo als VTT.
Deelnemen aan de LM classics kost ook 5 euro.
Voor dit inschrijvingsbedrag worden u onderweg, naargelang de gefietste afstand, een of meerdere
ruime bevoorradingen aangeboden.
Na de rit wordt u nog een gratis Ename aangeboden of een andere consumptie.
De jongeren van 7 tot 14 jaar nemen gratis deel aan onze organisaties, met uitzondering van de
Classics. De deelnemers aan onze kidstochten in groep en onder begeleiding betalen geen
inschrijvingsrecht doch enkel een dagvergunning van 2 euro.
Op de organisaties waar een kidstocht voorzien is, wordt deze begeleid door de leden van onze
kidswerkgroep.
Omdat die mensen vrijwel gratis deze begeleiding uitvoeren, verzoeken wij jullie vriendelijk deze
begeleiders gratis te scannen op jullie organisatie.
Winterkalender 2018/2019
Verschillende clubs vragen een tariefverhoging voor volgende winter.
Voorstel: 4 euro
Maar de organisatoren moeten allemaal voldoen aan volgende voorwaarden:
1. Het lastenboek uiteraard.
2. Gratis fietsparking.
3. Sportdrank in de bevoorrading.
4. Toiletten in de bevoorradingspost.
5. Minimale pechdienst.
Verder zullen de clubs 30 cent in plaats van 20 cent moeten afdragen voor de prijzenpot.
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De nieuwe maatregel gaat in op de F & MTB-happening in Aalter (29/9/2018).
Dit bedrag zal u opgevraagd worden door de schatbewaarder van de Vereniging van Oost-Vlaamse
clubs. De clubs mogen daarvoor ook onze infoborden en startpijlen gebruiken. Zij staan ook in de
VTT-kalenders die door de PCR worden opgemaakt en gedrukt.
Er werden twee verantwoordelijken van de clubs aangeduid die die rekeningen jaarlijks zullen nazien,
namelijk André Leroy en Dany Schaubroeck. Dany brengt verslag uit, waarna de aanwezigen het
verslag goedkeuren.
Topclub 2017 – uitreiking van de trofeeën
1é provinciale = WTC Heirnis - Gent
2é provinciale = WTC Nut & Vermaak Sleidinge
3é provinciale = VDW Cycling Team
4é provinciale = De Burggravetrappers Evergem
KALENDERS
De organisaties voor de zomer en winterkalender worden samen aangevraagd.
Het ontwerp van de kalender wordt niet meer naar de clubs gestuurd. Via de nieuwspagina op de
website www.cyclobike.be zullen de clubs worden uitgenodigd de kalender te controleren, voor wat
hun organisaties betreft, op de website van Cycling Vlaanderen.
Eventuele opmerkingen kunnen dan via e-mail worden overgemaakt aan het secretariaat PCR.
Als er dus een fout in de gedrukte kalender staat moeten jullie in eigen boezem kijken…
De Fiets & MTB Happening & VTT Slothappening
In het verleden werden deze organisaties vastgelegd op de respectievelijke kalendervergaderingen.
In de toekomst mag u zich als club kandidaat stellen voor één van deze happenings de komende
jaren. Als u beantwoordt aan de nodige voorwaarden zal uw kandidatuur nu reeds worden aanvaard.
Website Cyclobike
Het heeft wat tijd gekost maar onze provinciale website www.cyclobike.be is nu volledig klaar.
U vindt er alle informatie en de provinciale kalenders.
Sportdrank vanuit de PCR
De Provinciale commissie biedt de clubs opnieuw sportdrank aan voor hun organisaties aan sterk
verminderde prijs. Een emmer No-limit kost 45 euro en u kunt daarmee ongeveer 380 deelnemers
bedienen.
Slot
Straks kunnen de clubverantwoordelijken de herinneringen voor de provinciale laureaten zomer 2017
afhalen. Daarbij zijn ook nog kalenders en andere zaken.
De meeste eretekens werden reeds uitgedeeld op de algemene vergadering van de Afdeling Oost-Vl.
Wij hebben nog enkele eretekens van WTC De Trekvogels uit Haaltert meegekregen.
Proficiat aan alle leden die 25, 35 of langer lid zijn van de Cycling Vlaanderen.
PCR 01/03/2018
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