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NOTULEN VAN DE ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 

Donderdag 16 juni 2022 – 19u00’ – Martin’s Red Hotel, Tubize 
 
1. AFROEPING VAN DE NAMEN VAN DE WERKENDE LEDEN EN NAZICHT VAN HUN VOLMACHT 
Algemeen Directeur Nathalie Clauwaert deelt onderstaande cijfers mede inzake de  vertegenwoordiging op 
huidige vergadering. 
 

VLEUGEL Tot. werkende 
leden 

aanwezigen volmachten afwezigen Totaal 
aanwezigen/
vertegenw. 

Cycling Vlaanderen 159 77 57 25 134 

F.C.W.B. 21 18 0 3 18 

Totaal 180 95 57 28 152 
 
2.  VERWELKOMING DOOR DE BONDSVOORZITTER   
De bondsvoorzitter verklaart de algemene statutaire vergadering van 2022 voor geopend. Vooraleer de agenda 
aan te vatten, brengt hij hulde aan de trouwe dienaars van de wielersport die ons tijdens het laatste werkjaar 
ontvallen zijn. Er wordt een moment van stilte ingelast om hen te eren. 
Nadien deelt hij mee dat elke spreker zijn toespraak in zijn eigen moedertaal of beurtelings in beide landstalen zal 
houden, en dit om tijd te winnen, waarbij de volledige vertaling telkens op het scherm zal geprojecteerd worden. 
Hij vestigt er tevens de aandacht op dat de ASV openbaar is, maar dat enkel de door Cycling Vlaanderen en FCWB 
gemandateerde werkende leden het recht hebben om eventueel te stemmen of tussen te komen. 
 
De bondsvoorzitter dankt met genoegen de aanwezigen voor hun aandacht, hetgeen onthaald wordt met 
applaus. 
 
3. WERKINGSVERSLAG 
Algemeen Directeur Nathalie Clauwaert bespreekt a.d.h.v. een uitgebreide presentatie de algemene werking van 
de KBWB. 
 

N-ASV-AGS-2201-22

0616-PP-Werkingsverslag.pptx
 

 
De algemene vergadering betuigt met applaus haar goedkeuring over dit werkingsverslag.  
 
4. SPORTVERSLAG 
Vervolgens neemt sporttechnisch directeur Frederik Broché het woord, die een overzicht geeft van het 
sportverslag. 
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0616-PPT-Sportverslag.pptx
 

 
De algemene vergadering betuigt met applaus haar goedkeuring over dit sportverslag.  
 



                               

 ALGEMENE VERGADERING  BP 
          N-ASV-AGS -2201-220616-RN 

 

 2 

 
5. FINANCIEEL VERSLAG  
De bondsvoorzitter verleent het woord aan dhr. William Van Aerde, Financieel Expert.  
 
Financiële analyse KBWB 2021 en (2020) 
KBWB: 
Liquiditeitsratio:    1,54 (1,19) 
Solvabiliteitsratio:     15,7% (13,8%) 
Aandeel cash en beleggingen op totaal actief:   31% (32%) 
Winstgevendheid:     +136.156 euro (-182.861 euro) 
 
KBWB en Be Cycling: 
Financieel plan: 
Werkingsmiddelen: 
Situatie 1/1/2022: 1.562.630 euro 
Situatie (verwacht) 1/1/2023: 1.030.000 euro  
 
 
De winstgevendheid is zoals verwacht aanzienlijk toegenomen ten aanzien van het verlieslatende coronajaar 2020 
waardoor zowel de solvabiliteitsratio als de liquiditeitsratio zijn toegenomen. 
De toename van de bruto marge bedraagt 49 % ten aanzien van het coronajaar 2020 terwijl de personeelskosten 
slechts met 12 % zijn gestegen (incluis twee nieuwe aanwervingen). 
Om onder andere rekening te houden met de extra kosten van 2 WK ’s buiten Europa  is de betrokken voorziening 
met 165.000 euro toegenomen. 
Anderzijds zijn de financiële opbrengsten aanzienlijk toegenomen tot een niveau van 170.000 euro. Dit betreft 
hoofdzakelijk de besparing op de afrekening van de verzekeringspremies (met dank aan Concordia en AG). 
De totale cash positie voor werkingsmiddelen blijft rond 1.500.000 euro, maar wordt verwacht te dalen tot 
1.058.000 euro als gevolg van de voornoemde extra kosten voor WK ’s buiten Europa en de start van de betaling 
voor de piste van Zolder (200.000 euro in 2022), een ontslagvergoeding en loon voor piste coach. 
Een cash positie met betrekking tot werkingsmiddelen boven het 1.000.000 euro moet als streefdoel blijven. Dus 
alertheid is vereist. 
 
Conclusie : 
Winstgevendheid brengt het eigen vermogen op niveau van voor coronajaar terug. 
Toestand van cash en beleggingen blijft goed. 
Liquiditeitsprognoses blijven best boven 1.000.000 euro om comfortabel te zijn. 
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6. VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR  
 
 

KBWB_CV 

31122021_signed.pdf

 

 
 
7. GOEDKEURING VAN DE BALANS EN VAN DE VERLIES- EN WINSTREKENING 2021  
 
Gelet op het verslag van bedrijfsrevisor Wim HEYNDRICKX, die, in het kader van Goed Bestuur, de boeken heeft 
nagezien en juist bevonden, vraagt de bondsvoorzitter aan de algemene vergadering om de voorgestelde 
jaarrekening 2021 goed te keuren. 
 

De leden keuren de balans en de verlies- en winstrekening 2021 met eenparigheid van stemmen goed. 
 

8. KWIJTING AAN BESTUURDERS EN BEDRIJFSREVISOR 
 

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen kwijting aan de bestuurders en de 
bedrijfsrevisor voor het boekjaar 2021. 

 
9. GOEDKEURING VAN DE AANGEPASTE BEGROTING 2022 
Financieel expert William Van Aerde bespreekt de verwachte begroting 2022 van KBWB. 
 
Ontvangsten:   4.647.613 ( 4.394.660 in 2021) 
Uitgaven:   4.723.237 (4.258.502 in 2021) 
Resultaat:   -75.624  (136.158 in 2021) 
 
We verwachten een toename van 5 % in omzet (ondanks toegeving van BK in Middelkerke maar met EK Namen) 
ten aanzien van een toename van 11 % in de kosten.  
Tevens is de uitzonderlijke financiële opbrengst van 151.000 euro (verzekeringspremies) in 2021 niet meer van 
toepassing. 
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Dit resulteert in een voorzien verlies van 75.624 euro. 
De procentueel grotere toename in de uitgaven heeft onder andere te maken met een dubbele loonindexatie die 
niet in de vergunningstarieven is kunnen verrekend worden. Daarbij komen nog een ontslagvergoeding en andere 
loonkosten (coach piste).  
Er wordt een toekenning van 410.000 euro vanuit Be Cycling verwacht.  
 

De algemene vergadering keurt de aangepaste begroting 2022 met eenparigheid van stemmen goed. 
 
10. GOEDKEURING VAN DE BEGROTING 2023 
De begroting 2023 wordt door dhr. W. Van Aerde besproken.  
 
De KBWB voorziet de volgende cijfers: 
Ontvangsten:   4.685.204 
Uitgaven:   4.680.866 
Resultaat:  4.338  
 
Ontvangsten stijgen met 1 % en kosten dalen met 1%. Dit resulteert in een break even situatie. 
Ten aanzien van 2022 zijn bijna overal dezelfde assumpties genomen. 
Er is rekening gehouden met een eenmalige indexatie. 
Er is ook een aanvang genomen van het opzetten van een extra voorziening voor WK Rwanda en van het 
gebruiksrecht Zolder. Daarentegen zijn éénmalige kosten (ontslagvergoeding) verminderd. 
 

De algemene vergadering keurt de begroting 2023 met eenparigheid van stemmen goed. 
 

11. BENOEMINGEN BESTUURDERS VOOR HET DAGELIJKS BESTUUR 

 

*voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen: 

• Geert Barbry (verlenging mandaat tot 2026), dd voorzitter CyV en ondervoorzitter KBWB (2023)  

• Alex Onclin (2023) 

 

*voorgedragen door de vzw FCWB: 

• Thierry Maréchal, voorzitter FCWB en ondervoorzitter KBWB (2026)   

 
De werkende leden gaan unaniem akkoord met deze benoemingen. 

 
12. BENOEMINGEN VOOR HET BESTUURSORGAAN 
 

a) van de leden: 

 

voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen: 

• Wim Deblaere (2026), Luc Gerards (2026)  
 
 

b) van de plaatsvervangende leden: 
 

voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen (2023): 

• Guy Dobbelaere, Griet Langedock, Bjorn Leenknegt, Eddy Lissens, Luc Ronsse, Jari Snyers, Gabriël 
Termont, André Vanlint, Pieter Van Schelvergem 

voorgedragen door de vzw FCWB (2023): 
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• José Clément, Daniel Finck, Laurent Genetelli, Denis Lejeune, Bernard Roselle, Cédric Willems  
 

De werkende leden gaan unaniem akkoord met deze benoemingen. 
 
 
13. VERKIEZING VAN DE BONDSVOORZITTER 
 
De bondsvoorzitter van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond is verkiesbaar en dient vandaag verkozen te 
worden op de algemene statutaire vergadering volgens artikel 17 van de statuten.   
De oproep aan de kandidaten gebeurde volgens de voorziene procedure en al de leden hadden het recht hun 
kandidatuur in te dienen. De kandidaturen dienden tegen uiterlijk 15 april 2022 aangetekend verstuurd te 
worden aan de secretaris van het dagelijks bestuur van de KBWB. 
Slechts één kandidatuur werd ons toegestuurd, namelijk deze van de bondsvoorzitter in functie, dhr. Tom Van 
Damme, vergezeld van een getuigschrift van goed zedelijk gedrag en een kopie van de lidkaart. 
 
Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 152 
 
Totaal aan ja-stemmen: 147 
Totaal aan nee-stemmen: 2 
Onthoudingen: 3 
In naam van de algemene statutaire vergadering feliciteert mevr. Clauwaert, Algemeen Directeur, de 
bondsvoorzitter met zijn herverkiezing en wenst hem een vruchtbaar mandaat toe. 
Zij geeft nu het woord aan de bondsvoorzitter voor zijn speech. 
 
“Vooreerst wil ik u allen oprecht danken voor het vertrouwen dat u terug in mij stelt door mij terug te verkiezen 
als Voorzitter van Belgian Cycling. 
Ik beschouw dit als een grote eer en hoop samen met jullie in die periode het Belgisch wielrennen nieuwe 
impulsen te kunnen geven. 
Deze nieuwe ambtsperiode als bondsvoorzitter wordt er één met grote uitdagingen. Uitdagingen die we allen 
samen zullen moeten aanpakken. 
Zowel internationaal als nationaal ondergaat het Wielrennen een razendsnelle metamorfose. Meer en meer 
groeit Wielrennen uit tot een globale, internationale topsport die men beoefent in alle delen en uithoeken van de 
wereld. Het wielrennen is niet langer een mannensport voor een vijftal Europese landen, zoals tot enkele jaren 
terug, maar één van de meest beoefende sporten ter wereld, zowel recreatief als op topniveau en dit zowel bij de 
Heren als bij de Dames. 
Binnen dit nieuwe wereldwielrennen België bij de top houden inzake sportprestaties, organisaties en op 
bestuurlijk vlak, wordt dé uitdaging van de volgende jaren. 
 
De verjonging naar bestuurders en organisatoren toe is een andere prioriteit. Samen moeten we hier oplossingen 
vinden om het terugdringen van het aantal organisaties en medewerkers een halt toe te roepen.  
Belgian Cycling moet, heeft en zal steeds de onafhankelijkheid van de vleugels respecteren. Dit slaat ook op de 
interne werking en samenstelling van Cycling Vlaanderen. Inzake het topsportbeleid is er steeds een goede 
samenwerking geweest tussen de technische staff van Cycling Vlaanderen en Belgian Cycling. Het Interfederaal 
Topsportbeleid werd door de Vlaamse SportFederatie niet voor niets als voorbeeld vermeld. Het zaaien van 
twijfels rond de correcte aanwending van financiële middelen is jammer en helpt het topsportprogramma 
absoluut niet vooruit. Temeer daar Sport Vlaanderen jaarlijks de werking grondig controleerde. 
Het is goed eraan te herinneren dat het interfederaal budget voor topsport in 2020 begroot werd op 3,18 miljoen 
€, waarvan 22.000 € van Adeps kwam, 991.000 € van Sport Vlaanderen, 140.000 € via eigen middelen van Cycling 
Vlaanderen, 537.000 € van het BOIC, Be Gold en de Nationale Loterij via Belgian Cycling. Daarbovenop komt 
echter niet minder dan 1,526 miljoen € of bijna 50 % uit eigen middelen van Belgian Cycling. Via de sponsors dus, 
die ik hierbij uitdrukkelijk wens te danken. 
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Belgian Cycling – en al zijn geledingen en commissies - is samengesteld door de vertegenwoordigers van de beide 
vleugels. Via die kanalen kan en moet alle informatie in alle transparantie bekomen worden. De Wielersport moet 
hierbij echter centraal staan, en niet de politieke agenda van sommigen. 
In het Najaar viert Belgian Cycling zijn 140ste verjaardag. We moeten samen aantonen dat we niet 140 jaar oud, 
maar 140 jaar jong zijn. En dat kunnen we enkel met de vernieuwingen en noodzakelijke verjonging door te 
zetten en de nodige sportieve resultaten af te leveren. Met de organisatie van een WK Indoor in Gent, het EK 
cyclocross in Namen en het WK CC 27 in Oostende, wil Belgian Cycling alvast de internationale uitstraling 
bestendigen. 
Graag wil ik besluiten met eerst en vooral de staff en alle benevolen en commissieleden betrokken bij de werking 
van Belgian Cycling oprecht te danken voor hun niet aflatende inzet in bijzonder moeilijke omstandigheden. 
Tevens wil ik jullie danken, als vertegenwoordigers van de basis. Net als jullie besef ik maar al te goed dat ons in 
de komende maanden en jaren heel wat werk wacht om de geleden schade weg te werken. Ik heb er echter het 
volste vertrouwen in dat wij – met de steun van ons publiek – samen de Belgische Wielersport nog groter en nog 
sterker zullen maken. 
Dank u.” 
 
Tot slot nodigt de bondsvoorzitter alle werkende leden uit tot een drink en het buffet, met speciale dank aan het 
Martin’s Red hotel en sluit vervolgens de algemene statutaire vergadering 2022. 
 
 
 De bondsvoorzitter, De verslaggever,   
 Tom Van Damme Bea Persoons 


