25 november 2013
Jaargang 1, nr 6

RECREA NIEUWSBRIEF
Wielerbond Vlaanderen, Zuiderlaan 8, 9000 Gent

Rechtzetting
In de winterkalender 2013‐2014 is een fout
geslopen. Bij de opmaak van de kalender is in de
provincie Oost‐Vlaanderen de zwarte balk “zondag 1
december” verdwenen. Hierdoor staat verkeerdelijk
de organisatie van de club WTC De Hert “De Egmont
VTT” op zaterdag 30 november geprogrammeerd.
Dit ook tot grote spijt van de club die op die dag
organiseert. De WTC De Vrije Vogels Nazareth blijft
namelijk weldegelijk zaterdag 30/11 organiseren.
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Verleng jouw vergunning wielertoerisme
Vanaf nu is het mogelijk om online jouw
validatiegegevens voor 2014 op te vragen via de
persoonlijke login op de website van Wielerbond
Vlaanderen.
Surf
daarvoor
naar
www.deechtewielerbond.be en klik in de rode balk op
“Inloggen”. Vul hier de barcodenummer in dat je kan
terugvinden op jouw vergunning. Nu krijg je jouw
betalingsgegevens te zien. Stort het juiste bedrag op het
vermelde rekeningnummer met vermelding van het
OGM‐nummer.
De vergunning die je reeds van Wielerbond Vlaanderen
ontving, kan je tot eind 2016 gebruiken, op voorwaarde
dat ze jaarlijks betaald wordt. Jouw kaart wordt dus niet
elk jaar vernieuwd.
Hou er rekening mee dat het noodzakelijk is om voor
15/12/2013 jouw vergunning 2014 te betalen om het
eerste nummer van Cycling.be 2014 niet te missen. Net
als vorig jaar ontvang je opnieuw 10 van de 12
Cycling.be‐nummers. Voor de maanden augustus en
december zal je een bon van 1 EUR toegestuurd krijgen
via e‐mail om, als je dit wenst, alsnog deze magazines bij
j
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Ben je aangesloten bij een club? Overleg dan duidelijk
met jouw clubcorrespondent wie de betaling zal
uitvoeren. Dit om eventuele onnodige dubbele
betalingen te vermijden.
Clubs kunnen immers via hun online clublogin de lijst
terugvinden met de validatiegegevens per lid om de
vergunning van de recreanten te verlengen voor het jaar
2014.
Van zodra jouw betaling 2014 binnengekomen is, kan je
via jouw persoonlijke login ook onmiddellijk je
mutualiteitsattest 2014 downloaden. Je kan hier ook
aansluiten bij een club, veranderen van club, gegevens
wijzigen of de categorie van jouw vergunning aanpassen.
Voor al onze communicatie naar jou is het cruciaal dat
we over de juiste e‐mail‐ en postadressen beschikken.
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Vanaf 2014 verzorgen onze clubs de inschrijvingen.
Vanaf 1 januari 2014 zullen de clubs van Wielerbond
Vlaanderen de inschrijvingen van hun tocht
organiseren. Dit wil zeggen dat zij zullen instaan voor
het scannen van de leden met een vergunning en dat
zij de dagvergunningen zullen afleveren. Heel wat
clubs waren hier vragende partij voor zodat ze op die
manier de volledige organisatie in eigen handen
konden hebben. Het vertrouwen in het welslagen is
heel groot. Clubs die wat onzeker zijn over de goede
afloop, gaan we niet zomaar aan hun lot overlaten.
Wielerbond Vlaanderen creëerde een aantal tools om
haar clubs wegwijs te maken in het scanprogramma.
Zo werd tijdens een bezoek aan elke provincie het
scanprogramma een eerste keer voorgesteld. We
hebben ook een handleiding ter beschikking voor de
clubs en we bieden de clubs de mogelijkheid beroep te
doen op begeleiding van één van onze provinciale
afgevaardigden op hun tocht.

Ten tweede willen we onze organiserende clubs een
financiële injectie geven door een stuk van de 2 euro die
extra gevraagd wordt per dagvergunning, namelijk 0,75
euro, aan hen terug te geven. Het overblijvende stuk,
1,25 euro, gaat ter informatie naar de Wielerbond
Vlaanderen om de verzekering te bekostigen. Op die
manier hopen we onze clubs te stimuleren om te blijven
investeren in het aanbieden van meer kwaliteit op hun
tocht. Dit door bijvoorbeeld te gaan denken aan extra
toiletten op bevoorradingen, het organiseren van extra
bevoorradingen, het aanbod op de bevoorrading
verruimen, het aanbieden van meerdere lussen met
verschillende afstanden, enz.
Doordat de bondsafgevaardigde nu niet meer dient in te
scannen op onze tochten, kan hij de vrijgekomen tijd
investeren in het promoten van Wielerbond
Vlaanderen. Zoals eerder gezegd zal de afgevaardigde in
2014 nog steeds ter beschikking staan van onze clubs
om hen te begeleiden bij het scannen.

Hoe is deze verandering nu tot stand gekomen?
Deze wijzigingen zijn niet zomaar uit de lucht komen
vallen. Er gingen heel wat discussies aan vooraf en er
werd heel goed over nagedacht. In eerste instantie
werd een werkgroep recreatie aangesteld. De
voornaamste taak van deze werkgroep was het
voorbereiden van de toekomst van de recreatiesport bij
Wielerbond Vlaanderen. Er werd binnen de werkgroep
gekeken waar we in de toekomst naar toe willen en wat
beter kan. Vanuit de werkgroep zijn een aantal acties
geformuleerd. Deze acties werden dan voorgelegd aan
het beheerscomité recreatie van Wielerbond
Vlaanderen. Daar werden de voorgestelde acties dan
geëvalueerd, bijgeschaafd en uiteindelijk dan ook
goedgekeurd. Als laatste stap werd de goedkeuring van
de Raad van Bestuur van WBV gevraagd. Dit omdat een
aantal wijzigingen financiële gevolgen hadden voor de
vzw WBV.

Naast de vernieuwde taakomschrijving van de
afgevaardigde wenste de werkgroep ook het gebrek aan
een uniforme werking binnen Wielerbond Vlaanderen
aan te pakken. Een gevolg hiervan is het inperken van
het aantal laureaatschappen. In elke provinciale
afdeling zal wel een Vlaams laureaatschap blijven
bestaan, die lokaal kan behaald worden in de eigenheid
van de provincie en die overal ongeveer even uitdagend
zal zijn.
Als laatste actiepunt formuleerde de werkgroep de wil
om voortdurend op zoek te gaan naar uitbreiding van
het bestaande dienstverleningspakket. Wielerbond
Vlaanderen wenst te blijven zoeken naar mogelijkheden
om de organiserende clubs bij te staan tijdens de
voorbereiding van hun tocht of op de dag van de
organisatie zelf.

Waarom veranderen?

Gevolgen voor de clubs

Nu rijst misschien de vraag waarom we een aantal
zaken anders willen gaan aanpakken? Ten eerste wil de
werkgroep iets gaan doen aan het huidige imago van
Wielerbond Vlaanderen. We moeten eerlijk durven
toegeven dat Wielerbond Vlaanderen een oubollig en
controlerend imago heeft en dat we bovendien niet
echt klantvriendelijk te werk gaan.

Deze wijzigingen hebben voor onze clubs een aantal
gevolgen. Zoals eerder aangehaald creëerden we een
aantal tools om de clubs te informeren. Naast de
informatieavonden die we in elke provincie hielden
tijdens de “Ronde Van Vlaanderen” en de handleiding
van het scanprogramma die we samenstelden,
versturen we onze clubs halverwege de maand
december nog een samenvattend overzicht van wat
vanaf januari 2014 allemaal verandert voor hen.
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Word vandaag nog heel voordelig lid van Wielerbond
Vlaanderen via de promotievergunning
Geniet nog twee maanden van gratis lidmaatschap bij
Wielerbond Vlaanderen en ontvang een bon die recht
geeft op 25% korting op jouw favoriete fietsartikel bij
AS Adventure. Je kan dus al meteen jouw
inschrijvingsbedrag terug verdienen! Bekijk de flyer
onderaan.

Daarboven op ontvang je vanaf januari 2014 10
nummers cycling.be. In de relatief kalme
fietsmaanden augustus en december zal je een
kortingsbon in je mailbox ontvangen ter waarde van 1
euro om het magazine in de dagbladhandelaar bij jou
in de buurt te halen.

Als je weet dat ook jouw ziekenfonds nog een gedeelte
van dit inschrijvingsgeld terugbetaalt, dan is er eigenlijk
helemaal geen reden meer om niet aan te sluiten. Als
lid van Wielerbond Vlaanderen ben je 7 dagen op 7 en
dit 24 uur op 24 verzekerd.

Je kan alle extra voordelen rustig nalezen op de
website van Wielerbond Vlaanderen. Surf naar
www.deechtewielerbond.be en klik in de rode
menubalk op “voordelen voor jou”.
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Tour For Life 2014
Eerste Belgische editie Tour for Life geweldig succes!
De eerste editie van Tour for Life ten voordele van Artsen Zonder
Grenzen is een groot succes geworden. Meer als 85 renners, 50
vrijwilligers en 25 teambegeleiders verlegden hun sportieve
grenzen op een mythische route tussen de Noord‐Italiaanse
Alpen en de Muur van Geraardsbergen, waar de apotheose van
hun achtdaags avontuur plaatsvond. Onder luid applaus werden
ze door familie, vrienden en sympathisanten onthaald. Rick De
Leeuw en Jan Hautekiet zorgden voor een feestelijke set. Alles
samen brachten de inzamelacties van de teams ruim 216 000
euro ten voordele van Artsen Zonder Grenzen op!
Bekijk hier de aankomst van het TfL‐peloton op de Vesten van de Muur en het videoverslag van de TfL‐week.

http://www.youtube.com/watch?v=QClmKOBXkq4
Sluit je aan bij het Tour for Life‐peloton 2014!
Goed nieuws, want Tour for Life komt terug in 2014. Van 30 augustus t/m 6 september 2014 fietst het Tour for Life‐
peloton, strijdend voor noodhulp, terug acht geweldige etappes op een uitdagende route tussen Italië en de Muur
van Geraardsbergen ten voordele van Artsen Zonder Grenzen. Wees er snel bij, want als je je inschrijft voor 1
december krijg je een korting van 45 euro op je inschrijvingsgeld!
De inschrijvingen voor 2014 zijn nu geopend en inschrijven kan via www.tourforlife.be. Laat je inspireren door de
getuigenissen van deelnemers aan de eerste editie, overtref jezelf, en rijd de Tour van je leven!
“Je moet de Tour eigenlijk zelf meemaken om het te kunnen vatten”
Guy De Schepper, team Fietsgekken met een hart.
Met mijn fietsteam ‘Fietsgekken met een hart’ nam ik deel aan de eerste editie van Tour for life. Wat ik écht ervaren heb
valt moeilijk in woorden te beschrijven. Je moet de Tour eigenlijk zelf meemaken om het te kunnen vatten.
Mijn deelname en inzet voor dit project waren een bijzondere en fantastische ervaring. Bij Tour for Life gaat het om veel
meer dan enkel wielrennen. Het sociaal engagement en je samen inzetten voor anderen zijn deel van de beleving. De
teamspirit en solidariteit waren de volledige week geweldig, en de sfeer onder de renners, teambegeleiders, vrijwilligers
en organisatoren had ik voor geen geld van de wereld willen missen. Dit alles maakte mijn Tour for Life tot een unieke en
altijd bijblijvende ervaring.
De Tour zelf is behoorlijk zwaar maar zeker haalbaar! Ik onthoud vooral dat het belangrijk is over een goed team te
beschikken. En voor mijn geleverde inspanning kreeg ik op menselijk vlak enorm veel terug.
Kortom, Tour for Life is een levensles om U tegen te zeggen!

“Tour for life was één van de mooiste en meest intense weken uit mijn hele leven!”
Geertrui Meganck, team Artsenkrant toont Grinta!

Eén week fiets je met team en andere Tour for Life’ers op een heroïsch parcours een deel van Europa
door, ondergedompeld in de mooie natuur onder alle weersomstandigheden. Vaak ben ik mezelf tegengekomen en
telkens hielp het Tour for Life‐ peloton en de enthousiaste groep vrijwilligers mij het doel voor ogen houden: fietsen!
Col op, col af, door honderden dorpjes, links, rechts, kilometers na elkaar trappen voor Artsen Zonder Grenzen. Elke
dag heb ik inderdaad mijn grenzen verlegd … tot er geen grenzen meer waren.
Op de muur in Geraardsbergen aankomen was een zéér emotioneel moment voor me: familie en vrienden stonden
ons toe te juichen: ik 'vloog' de muur op na acht dagen fietsen met 1250 km in de benen.
Eigenlijk is Tour for Life onbeschrijfelijk. Je moet deze Tour meegemaakt hebben om te weten wat zo'n unieke
ervaring met je doet! Dit is de mooiste trofee op mijn palmares!

“Samen, ieder voor zich en allen voor Artsen Zonder Grenzen”
Eva Snijders, team Vélo Vidi Vici

Bij inschrijving voor dit avontuur wisten we niet waar we aan begonnen. Zonder veel fietservaring kon niemand van
ons inschatten hoe zwaar het parcours en de voorbereiding zouden zijn.
Wat Tour for Life echt is, besef je pas wanneer je aan de start staat. Wanneer je de L’Alpe D’Huez verslaat, en de dag
erna tot je verbazing de Madeleine nog op kan, door weer en wind. Om vervolgens de Vogezen te overwinnen. Je
beseft pas wat de Tour met je doet wanneer je vlotjes ritten van 200km aflegt en ’s avonds nog kan stappen.
Wat een onmogelijke uitdaging leek, bleek dat uiteindelijk niet te zijn. Niet (alleen) omdat we ons goed hadden
voorbereid, maar ook omwille van de sfeer, het onbeschrijfelijke gevoel deel uit te maken van iets groters, jezelf
fysiek en mentaal te pushen. Col na col, telkens eentje dichter bij Dé Muur. Samen, ieder voor zich en allen voor
Artsen Zonder Grenzen.
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De ISB-sportverzekering
Wij willen onze organiserende clubs informeren (waarschuwen!) in verband met het doel en het gebruik van de
sportverzekering van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB). In de omgang de
verzekering van de gemeentelijke sportdienst genoemd. Daar omtrent bestaan er heel wat misverstanden. Een zaak
is duidelijk: de ISB‐sportverzekering geldt NIET voor activiteiten van sportclubs. Het (al den niet)aangesloten zijn
bij een sportdienst of sportraad doet niet ter zake, evenmin als het (al dan niet) aangesloten zijn bij een bond of
federatie!

Een toelichting.
Sinds 2002 biedt het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB) in samenwerking met Ethias
Verzekering een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen aan voor de gemeentelijke
sportpromotieactiviteiten. Dit naar aanleiding van het wegvallen van de gratis BLOSO‐sportplus verzekering op 1
januari 2002. Alle gemeenten en provincies in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen bij ISB
intekenen op een globale polis voor de verzekering van de EIGEN sportpromotionele activiteiten.

Welke activiteiten komen in aanmerking en welke niet?
De verzekeringsovereenkomst is van toepassing op sportactiviteiten waarvan de gemeentelijke sportdienst,
sportraad of gemeentelijke vzw die instaat voor de sportpromotie, hoofdorganisator is! Dit blijkt ten eerste uit de
eindverantwoordelijkheid voor de activiteit en kan verder ondermeer worden afgeleid uit de informatieverschaffing,
kalenders, promotievoering, terbeschikkingstelling van materiaal e.a. We denken hierbij aan sportkampen,
sportcursussen, lessenreeksen, sportacademies, sporthappenings, sportraadorganisaties, …enz. Wat de aard van de
activiteiten betreft, vermelden we ook dat het in se moet gaan over begeleide, initiërende activiteiten.
De verzekering geldt dus niet voor sportclubs of andere verenigingen, noch voor individuele sportbeoefenaars.
Sportactiviteiten van sportclubs en andere verenigingen, organisaties van externen, professionele sportmanifestaties
zijn dus NIET gedekt door de polis. Wat de aard van de activiteiten betreft, is de verzekering niet van toepassing op
de organisatie van of de deelname aan: luchtsporten, zoals parachutisme, zweefvliegen, e.d. Ook niet voor
gemotoriseerde activiteiten, alle vormen van triatlon, duiksport in open wateren en wielerwedstrijden.

Verantwoordelijkheid.
De sportdiensten, sportraden en vzw’s voor sportpromotie moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen om
geen misbruik te maken van deze verzekering. In hun beleid moeten zij clubs aansporen om hun activiteiten te
verzekeren via de federatie of bond waarbij zij zijn aangesloten. Door deze visie duidelijk te maken, beschermt het
ISB zijn doelgroep, zijnde de sportdiensten, sportraden en vzw’s voor sportpromotie, zodat zij voor een
democratische prijs hun activiteiten kunnen verzekeren.
Elke sportclub aangesloten bij een door de Vlaamse Gemeenschap erkende federatie heeft via haar federatie een
verzekering voor de nieuwe leden, de dagverzekering. Deze verzekering is een decretale verplichting voor de
sportfederaties. Het ISB raadt de sportdiensten dan ook af om op vraag van de sportclubs activiteiten van de
sportclubs te laten verzekeren via de ISB‐Sportverzekering.
Een verwittigde man/vrouw of club is er twee waard. Neem geen risico’s. Wielerbond Vlaanderen verzekert zijn
organisaties/organisatoren/clubs ingeschreven op de kalender.
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Aansluiten als nieuwe club bij Wielerbond Vlaanderen

Kies dan voor “clubaansluiting” en je krijgt het
formulier te zien.

De drempel om een nieuwe recreatieve club op te
richten wordt bij Wielerbond Vlaanderen nog verlaagd.
Voortaan zijn er nog slechts 2 recreantenvergunningen
per club vereist om te starten. Het volstaat om de
samenstelling van het clubbestuur over te maken aan
Wielerbond Vlaanderen via het daarvoor voorziene
formulier. Het vernieuwde
formulier kan je
terugvinden
op
onze
website.
Surf
naar
www.deechtewielerbond.be en klik in de rode
menubalk op “WBV voor clubs”.

Nog even meegeven dat het oprichten van een
recreatieve club volledig gratis is. Bovendien ben je op
die manier tijdens alle clubactiviteiten verzekerd. De
aangesloten clubs mogen recreatieve tochten,
wedstrijden voor masters en amateurs en funklasse
mountainbike organiseren.

Bijhouden doktersattest 70+ voor recreatieve leden
Recreanten die in de loop van het aankomende
wielerseizoen 70 jaar worden of meer, dienen aan de
dokter een attest te vragen van hun huidige
gezondheid. Dit attest wordt door de club bijgehouden.
Recreanten die niet bij een club zijn aangesloten
overhandigen dit aan hun provinciale ombudsman of ‐
vrouw.
Hieronder de ombudsdiensten per provincie:
West‐Vlaanderen:
LEUWERS Michel, Ter Olmen 58, 8900 Ieper, gsm:
0473/731760, michel.leuwers@telenet.be

Oost‐Vlaanderen:
VAN DE WALLE Hilde, Hoekestraat 126A, 9910
Knesselare, gsm: 0485/402063, hildewbv@gmail.com
Antwerpen:
LAUREYSSENS Louis, Kruidenlaan 52, 2180 Ekeren, tel:
03/6463081, louis.laureyssens@telenet.be
Vlaams Brabant:
VANGEEL Fernand, Waversebaan 292, 3050 Oud‐
Heverlee, gsm: 0473/753292,
fernand.vangeel@skynet.be
Limburg:
GERARDS Luc, Lindeboomstraat 27, 3540 Herk‐de‐Stad,
gsm: 0495/422456, luc.gerards@telenet.be

Promotionele ondersteuning Wielerbond Vlaanderen
Wielerbond Vlaanderen heeft een heel aantal communicatiekanalen ter beschikking om jouw tocht kenbaar te
maken bij onze leden. De zomer‐ en de winterkalender zijn bij zowat iedereen gekend. Maak ook kennis met tal van
andere mogelijkheden: Facebook, Twitter en de digitale nieuwsbrief van WBV.

Facebook en Twitter
Lever jouw digitale afbeelding aan en wij plaatsen die gratis op Facebook en/of Twitter!
Stuur dit door naar mathieu.bruyneel@wielerbondvlaanderen.be.

Digitale nieuwsbrieven recreatie en competitie
Recreatie
Naar 14.000 unieke adressen
6 per jaar (om de 2 maand, eerste in januari)

competitie
Naar 9.500 unieke adressen
20 per jaar

Formaat Quadri
Volledige pagina
Halve pagina

Tarieven clubs WBV
100 euro
50 euro

Tarieven derden
400 euro
200 euro

25 euro

150 euro

specificaties
266x180 mm
Liggend: 130x180 mm
Staand: 266x90 mm
Vierde pagina
Liggend: 62x180 mm
Staand: 130x87 mm
Deze prijzen zijn exclusief BTW.

Een korting van 5% wordt toegekend bij het plaatsen van 2 advertenties. Bij 3 inlassingen wordt zelfs 10% korting
verrekend.
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Wil jij ouderen veilig leren E-fietsen?

De elektrische fiets is in opmars: vandaag is 1 op de 8 verkochte fietsen elektrisch. Ook heel wat
ouderen overwegen de aankoop van een elektrische fiets. Maar een elektrische fiets is redelijk
technisch en roept hierdoor tal van vragen op: Wat is een elektrische fiets eigenlijk? Hoe werkt
het? Kan ik er wel veilig mee rijden? Waar moet ik op letten als ik er eentje wil kopen?
Om een antwoord te kunnen geven op deze vele andere vragen werkten OKRA-SPORT, Mobiel 21,
Verenigingen voor Verkeersveiligheid en de Thuiszorgwinkels Vlaanderen het vormingspakket ’Veilig
elektrisch fietsen’ uit. Het pakket bevat een theoretisch en een praktisch gedeelte, waarbij een
elektrische fiets kan worden getest. We zijn nu op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die bereid
zijn om het vormingspakket ‘Veilig leren fietsen’ te geven aan ouderenverenigingen.
Profiel
Kan u mensen boeien en overtuigen? Heeft u ervaring met elektrisch fietsen of bent u bereid zich
daarin te verdiepen? Beschikt u bovendien over een basiskennis computervaardigheden? Dan bent u
de man of vrouw die we zoeken!
Taak
U bent bereid om de opleiding ’Veilig leren fietsen’ te volgen en verbindt zich in 2014 tot het geven
van minstens 3 workshops, in uw regio. Hierbij krijgt u natuurlijk de nodige praktische
ondersteuning, een vrijwilligersvergoeding en persoonlijke begeleiding.
Opleiding
Twijfelt u of u wel genoeg weet van elektrisch fietsen? Laat u dan zeker niet afschrikken. U krijgt
een degelijke opleiding voor u zelf aan de slag gaat.
De opleidingsdagen voor vrijwilligers worden georganiseerd op volgende locaties:





Opleidingsdag in Limburg/Antwerpen (locatie later meegedeeld) op 21 november 2013
Opleidingsdag in Mechelen op 27 november 2013
Opleidingsdag in Brugge op 29 november 2013

Geïnteresseerd of nood aan extra informatie? Contacteer Mobiel 21 voor 15 november 2013 via:
ine.bosmans@mobiel21.be.
PS. U bent zelf een koepelorganisatie of beschikt over de mogelijkheden om deze oproep verder te
verspreiden? Wij zijn u nu al erg dankbaar!

Verenigingen voor Verkeersveiligheid is een initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit

Partners Wielerbond Vlaanderen

Volg Wielerbond Vlaanderen - recreatie op Facebook
en nu ook op Twitter! Gebruik @WBVRecrea

