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INLEIDING:
De bezieler van de verenging Luc WALLAYS startte met een VZW CENTRUM
WIELERBEGELEIDING waaruit de wielerclub CYCLING TEAM JONGE RENNERS
ROESELARE geboren werd.
Jammer genoeg heeft de vereniging in 2013 afscheid moeten nemen van Luc. Na een
aanslepende ziekte heeft hij de strijd verloren. Dit was een zware klap en een reorganisatie
drong zich op.
Op 04/06/2013 werden de nieuwe statuten neergelegd bij de Rechtbank van Koophandel te
KORTRIJK.
Een nieuwe VZW, met dezelfde principes van de vorige, werd boven de doopvont gehouden
onder voorzitterschap van Kris HANNE, geruggesteund door 3 bestuursleden (op heden 5):
• Benaming: CYCLING TEAM LUC WALLAYS JONGE RENNERS ROESELARE (CT LW
JRR).
• Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk.
• Ondernemingsnummer: 0534.993.996.
• Verschijning in het Belgisch Staatsblad: 10/06/2013.
• Zetel: Piljoenstraat 3 – 8800 ROESELARE.
• Stamnummer bij de Wielerbond Vlaanderen – op heden Cycling Vlaanderen: 8200 3004.
De club kreeg het stamnummer toegewezen in 2003. De nieuwe VZW kreeg hetzelfde
stamnummer in 2013.
• Doelstelling geformuleerd in de statuten:

VISIE EN MISSIE:
• Onze doelstellingen (Visie):
o Wij willen wielersport in al zijn facetten promoten en aanbieden. Volgende
disciplines komen aan bod: piste, cyclocross, BMX, maar de meeste aandacht
gaat uit naar het wegrennen.
o Wij willen tevens kansen en mogelijkheden bieden aan iedereen om ‘gezond’ te
bewegen en te sporten (recreatief). Het is weliswaar de bedoeling dat de leden
van 8 jaar (miniem) tot en met 18 jaar (junioren) doorstromen naar het
competitief niveau.
o Naast het creëren van groepsgevoel en teamgeest besteden we veel aandacht
aan de renner als atleet maar vooral als mens. De renner als mens zal steeds
centraal staan in het totaal gebeuren.
o Solidariteit, vriendschap en opvoeding krijgen voorrang op het behalen van
succesvolle sportieve resultaten. De club steunt de renner om een evenwicht te
vinden tussen studie en sport.
o De opleiding is een belangrijk gegeven binnen onze club. Mits de gepaste
opleiding, afgestemd op de verschillende categorieën, is het de bedoeling de
renner te laten doorgroeien tot een beloftevolle renner, meer nog een profrenner.

• Wij willen de doelstellingen bereiken door (Missie):
o De renners te laten omkaderen door gedreven opleiders, trainers, ploegleiders,
verzorgers en mecaniciens met de nodige certificaten / diploma’s en die bereid
zijn zich bij te scholen.
o Als vereniging in zijn geheel en ook per wielerdiscipline ons te laten bijstaan door
of samen te werken met specialisten.
o Een gepast regionaal en nationaal programma te rijden op de weg.
o De andere disciplines te promoten door, naast het aantrekken van specialisten,
recreatief initiaties aan te bieden. Ook hierbij is het de bedoeling dat de leden de
stap naar het competitief niveau zetten.
o Een financieel gezonde club te zijn met heel veel aandacht voor onze sponsors.
o Een vereniging te zijn die op de hoogte blijft van de recentste wetswijzigingen en
regelgevingen zodat onze vereniging op alle facetten in orde is.
• Wij hebben bijzondere aandacht voor:
o Voor de clubliefde en -binding door:
▪ De nodige aandacht voor de familiale sfeer.
▪ De betrokkenheid in de club te stimuleren (vrijwilligerswerk bij organisaties)
voor zowel renners, ouders als medewerkers. Dit leidt tot meer motivatie,
het nemen van initiatieven en daaraan gekoppeld, het
verantwoordelijkheidsgevoel wordt aangescherpt.
▪ Het organiseren van SWOT-analyses waarbij de sterktes, de zwaktes, de
kansen en de bedreigingen kunnen opgelijst worden en waaruit
actieplannen worden opgemaakt op aangeven van de medewerkers.
o Voor FAIR-PLAY door het eisen van respect voor:
▪ Het bestuur en de medewerkers.
▪ De sponsors en andere clubleden.
▪ De afgevaardigden Cycling Vlaanderen en Belgian Cycling
▪ De organisatoren en de signaalgevers.
▪ De tegenstanders alsook hun supporters.
▪ Het materiaal en de kledij.
▪ Het milieu (afvalbeheersing).
o Voor discipline door:
▪ Aandacht te hebben voor de schoolresultaten.
▪ Het maken van de nodige afspraken op trainingen en wedstrijden (stiptheid,
respect, materiaal, kledij, …) en die afspraken laten nakomen.
▪ De verantwoordelijkheidszin aan te scherpen.
▪ Het eisen van 100 % inzet door alle renners, zowel op training als voor een
wedstrijd.
▪ Gebruik te maken van het materiaal en de kledij, ter beschikking gesteld
door de vereniging.
o Voor open communicatie en eventuele verantwoording tegenover ouders.
o Voor externe relaties – uitstraling door:
▪ Goeie contacten met het stadsbestuur – sportdienst – scholen.
▪ Goeie relaties met de wielerbonden en andere wielerclubs.
▪ Goeie opvolging van de sponsors.
▪ Samenwerking met andere actoren.
o Voor gemotiveerde vrijwilligers door:
▪ De attractiviteit van de club hoog te houden.
▪ Het aanbieden van perfect materiaal.
▪ Correcte afspraken te maken.
▪ Bijstand te leveren bij geschillen (onderlinge steun).
▪ Het uiten van waardering door het geven van een vrijwilligersvergoeding.

