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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DONDERDAG 16 JUNI 2022 (Martin’s Red Hotel, Tubize) 

 

De vergadering wordt geopend om 20u30 door voorzitter J. Eylenbosch.  
 
1   NAZICHT VAN DE VERTEGENWOORDIGDE WERKENDE LEDEN (N. CLAUWAERT) 

Mevr. Nathalie Clauwaert deelt onderstaande cijfers mede inzake de  vertegenwoordiging op huidige ver-
gadering. 
 

  Totaal werkende 
leden 

Aanwezigen Volmachten Afwezigen Totaal aanwezige of  
vertegenwoordigde  
leden 

CyV 10 6 0 4 6 

FCWB 6 5 0 1 5 

TOTAAL 
  

16 11 0 5 11 

            
 
 
2   VERWELKOMING (J. EYLENBOSCH) 

Voorzitter J. Eylenbosch opent de vergadering en heet alle aanwezige leden van harte welkom op de Alge-
mene Vergadering van Be Cycling van 2022. 

 
3   BESPREKING VAN DE JAARREKENING 2021 (W. VAN AERDE) 

Dhr. William Van Aerde overloopt samen met de leden de jaarrekening 2021. 
 
Financiële analyse Be Cycling 2021 en (2020) 
Liquiditeitsratio: 1,98 (2,07) 

Solvabiliteitsratio: 25% (23%) → deze ratio is iets minder belangrijk in een vzw aangezien winst geen doel 
op zich is in een vzw, dus dit is zeker een mooi cijfer 

Winstgevendheid: 29.789 euro (44.461 euro) 

Aandeel cash op totaal actief: 20% (30%) → dit is ook een mooi cijfer aangezien er overschotten getransfe-
reerd werden naar de KBWB 

Aandeel Be Cycling naar KBWB: 175.000 euro (480.000 euro) → vorig jaar was een extreem gunstig jaar 
aangezien er, in het kader van de pandemie, weinig return aan onze sponsors werd geboden die ons overi-
gens zijn trouw gebleven. Dit jaar zijn we ook gestart met de aanleg van een provisie voor vakantiegeld 
voor oudere werknemers. 
 
KBWB en Be Cycling 

Financieel plan: 

Werkingsmiddelen  

Situatie 1/1/2022: 1.562.630 euro 

Situatie (verwacht) op 1/1/2023: 1.058.000 euro → er zijn een paar extra uitgaven voorzien voor volgend 
jaar, maar dit is samen voor de KBWB en Be Cycling (optelling werkingsmiddelen). Het lijkt toch nuttig om 
dit totaal aan te tonen. 

Commentaar: 
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De winstgevendheid is nagenoeg gelijk gebleven en ook de andere ratio’s. De winstgevendheid is rond de 
30.000 euro na de eerste boeking van een provisie voor recuperatie van vakantiedagen voor oudere werk-
nemers, ten bedrage van 265.000 euro. 

De winst van het jaar 2020 was uitzonderlijk hoog door de gekende redenen (nagenoeg gelijke sponsoring 
voor mindere returnverplichtingen) met een grotere contributie naar de KBWB. 

De winst voor 2021 is ook hoog, rekening houdende met de boeking van de provisie van 265.000 euro. 

De totale cashpositie van KBWB + Be Cycling draait rond de 1.500.000 euro (exclusief beleggingen), maar 
wordt verwacht te dalen naar 1.058.000 euro tot 1.330.000 euro, onder andere wegens extra kosten WK 
buiten Europa en een eerste betaling voor de piste van Zolder (200.000 euro) en salariskosten (waaronder 
een opzegvergoeding). 

We streven ernaar om een globale cashpositie te behouden van 1.000.000 euro. 

Conclusie: Positieve resultaten 

 
4   VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR OVER DE JAARREKENING 2021 (W. HEYNDRICKX) 

 

BE Cycling_CV 

31122021_signed.pdf
 

 
5   GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING 2021 (J. EYLENBOSCH) 

 
De leden gaan unaniem akkoord met de jaarrekening 2021. 

 
6   KWIJTING AAN BESTUURDERS EN BEDRIJFSREVISOR 

 
De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen kwijting aan de bestuurders en de 

bedrijfsrevisor voor het boekjaar 2021. 
 
7   BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE BEGROTING 2022 

 
Dhr. W. Van Aerde bespreekt de begroting 2022, die aangepast werd aan de realiteit. 
Ontvangsten:     2.977.611 (2.760.673 in 2021) 
Uitgaven:     2.965.754 (2.730.884 in 2021) 
Resultaat:           11.522 (29.789 euro in 2021) → we evolueren naar een break-even 
We verwachten een toename van 7,8 % in omzet (dankzij toename in sponsoring EY en Shimano) ten aan-
zien van een toename van 8,6 % in de kosten. 
Dit resulteert in een ietwat lagere winst van 11.522 euro. 
Toch is dit een beter resultaat dan vorig jaar aangezien de toekenning naar de KBWB 410.000 euro zal be-
dragen tegenover 175.000 euro in 2021. 
In 2021 werd een deel van de winst gebruikt om een provisie voor de recuperatie van vakantiegeld voor 
oudere werknemers op te zetten (265.000 euro). 
De procentueel grotere toename in de uitgaven heeft onder andere te maken met een dubbele loonindexa-
tie, kosten interimkantoor, afschrijving software….. 
 

De leden gaan unaniem akkoord met de begroting 2022. 
 
8  BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE BEGROTING 2023 (W. VAN AERDE) 

Dhr. W. Van Aerde bespreekt de begroting 2023, die vrij moeilijk op te maken is in onze business. We base-
ren ons op dezelfde inschattingen. 
Ontvangsten:   2.917.827   (2.977.276 in 2022) 
Uitgaven:   2.912.911   (2.965.764 in 2022) 
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Resultaat:           4.912        (11.522 in 2022) 
We verwachten een lichte daling in de omzet (Shimano) ten aanzien van een lichte daling in de kosten.  
Dit resulteert in een break-even voor een bedrag van 390.000 euro dat aan de KBWB wordt toegekend.   
Er is op heden geen informatie beschikbaar die een wezenlijke invloed zou hebben op de begroting 2023. 

 
De leden gaan unaniem akkoord met de begroting 2023. 

 
9  BENOEMING/ONTSLAG BESTUURDERS/WERKENDE LEDEN (J. EYLENBOSCH) 

• Benoemingen Dagelijks Bestuur: 
• Voorzitter KBWB: Tom Van Damme (2026) 
• Vice-voorzitter KBWB: Thierry Maréchal (2026) 
• Vice-voorzitter KBWB: Geert Barbry (2023) 
• Alex Onclin (2023) 

• Benoeming bestuurder: Ludo Smeyers (2026)  
• Benoeming werkende leden: Luc Gerards (2026) & Wim Deblaere (2026) 
• Benoeming externe adviseurs: Jean-Luc Dessy & Andy Deprez 

 
 
10  OVERZICHT MARKETING EN SPONSORING (T. VAN DAMME) 

 
Overzicht sponsoring 
 
Hierbij haalt dhr. T. Van Damme de ongelukkige persmededeling van minister Weyts aan over de problema-
tiek aangaande Cycling Vlaanderen en Sport Vlaanderen en de juistheid van de subsidies. De dag zelf heb-
ben hijzelf en mevr. Nathalie Clauwaert, algemeen directeur Belgian Cycling, een schrijven gericht aan de 
partners van Be Cycling en Belgian Cycling waarin de werking van beide instanties werd toegelicht:    
➔ Interfederaal Topsport budget van 3,18 miljoen € waarvan 1,526 miljoen € uit eigen middelen 

voortkomt 
 
De heer Van Damme geeft ook een update van de partnerships: 
                              -nieuwe partnerships: 1/ BMW Le Couter hoofdpartner: gezien de lange levertijden zal dit 
partnership daadwerkelijk ingaan bij de start van het wegseizoen volgend jaar 
                                              2/  Bekaert (staalindustrie), partner: opnieuw een beursgenoteerd 
bedrijf als partner 
                              -verlenging van partnerships: Esso, Campine, Panini, VRT, RTBF 
 
Er is een steeds grotere interactie: 
                              -events in de kantoren van Belgian Cycling 
                                            -Ernst & Young 
                                            -Esso: op woensdag 18 mei 
                                            -Special Olympics: april ll. 
                               -fietstochten partners: steeds grotere vraag naar (EY, Belfius, Beobank) 
                               -andere  
Events 
 
2022: Europees Kampioenschap Cyclocross Namur & Wereldkampioenschap Indoor Gent tijdens hetzelfde 
weekend 
 
 
Kandidaturen: 
               -WK Gravel 2022 in partnership met Golazo 

 -EK Weg 2024 in Limburg 
 -WK Paralympics Weg 2025 in Houffalize 

   -WK Paralympics Piste 2025 in Zolder 
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Belgische Kampioenschappen: 
-meerjarenplan (5 jaar) 
                              -Gravel 
                              -Beach Mountainbike   
 
Aandachtspunt: 
                              -Jeugd Weg: het is, vooral in Wallonië, moeilijk om kandidaten te vinden voor deze catego-
rie 
                              -Cyclocross: deze discipline is ingevuld tot 2025, maar het zou toch beter zijn een zeker-
heid te kunnen inbouwen tot pakweg 2028 
 
 
Tot slot dankt voorzitter Jean Eylenbosch de leden voor hun aandacht.  
 
 
De voorzitter,        De verslaggever, 
Jean Eylenbosch.       Bea Persoons. 


