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1. Voorwoord 
 

Geachte lezer, 

Net zoals vorig jaar wil ik er terug op drukken dat de Vlaamse Motorrijdersbond van België het 

eerste aanspreekpunt moet zijn voor alle Vlaamse motorsporters. Wij moeten steeds onze 

clubs en leden bijstaan met duidelijke adviezen en helpen waar nodig. Een van onze 

belangrijkste taak is het promoten van de motorsport en het motorrijden in Vlaanderen. 

 

Het jaar 2019 was een zeer druk jaar en we hebben de weg vervolgd die we in 2018 waren 

ingeslagen. De VMBB is terug nieuw leven ingeblazen en dit dankzij de goedkeuring van onze 

1ste basissubsidie door Vlaams minister Muyters. 

Vanaf heden zal de federatie geleid worden door een beleidsplan en zullen we proberen te 

groeien. Dit niet alleen in ledenaantal, maar ook in kennis. Zo verdiepen we ons in de 

hedendaagse problematieken van elke discipline van onze sporttak. 

Op 1 januari 2019 namen we Dries Michiels, een Sporttechnisch Coördinator met het profiel 

Master LO, in dienst. Hij verdiept zich in de reglementen en taken die ons in 1ste instantie 

opgelegd worden van Sport Vlaanderen. 

Een van de belangrijkste punten is “Goed Bestuur”. Indien onze federatie werkt aan een goed 

bestuur, hangt hier een financieel plaatje tegenover. Als kleine federatie is het dus zeer 

belangrijk om aan deze code te blijven werken. De code is bedoeld om federaties op een 

professionele en doordachte manier te laten handelen in het sportlandschap.  

Transparantie en democratie staan vanaf 2019 hoog in het vaandel binnen de VMBB. Op de 

vernieuwde website van de VMBB is dit zeker heel duidelijk geworden. Hier kan je alles 

terugvinden over zowel financiële zaken, licenties en verzekeringen als over organisaties van 

onze clubs. 

In 2019 kwam naast het Vlaams Kampioenschap Toerisme, dat al jaren zeer goed marcheert, 

een nieuw Vlaams Kampioenschap op de proppen, met name het Vlaams Kampioenschap 

Trial. Een samenwerking van Trial West-Vlaanderen, die bestaat uit verschillende VMBB-clubs 

en Trial Maaskant leidde tot 2 wedstrijden in dit Kampioenschap met een zeer mooie opkomst. 
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Er werden samenwerkingsakkoorden afgesloten met nevenfederaties VLM & MCLB zodat er 

11 extra wedstrijden konden toegevoegd worden aan de motorcrosskalender. Het is de 

doelstelling van de federatie om elk jaar meer en meer wedstrijden te organiseren. 

Samenwerken met amateurfederaties is cruciaal om deze doelstelling jaar na jaar te gebruiken 

De meeste organisaties en leden bevinden zich in de discipline Toerisme. Op de 

toerismekalender 2019 stonden er meer dan 30 organisaties ingeschreven. Toerisme is nog 

steeds een bloeiende tak, maar dit wil niet zeggen dat we deze discipline niet meer moeten 

steunen.  

In 2019 zijn we ook gestart met het subsidiëren van clubs en dit via het aantal leden. Per 10 

leden die een jaarvergunning hadden aangevraagd, kon een club een subsidieaanvraag doen 

om €60 te krijgen van de VMBB. Vele clubs hebben hiervan gebruikt gemaakt en een kleine 

€5.000 vloeide zo terug naar de clubs. De PA’s konden ook genieten van een subsidie van €300 

indien ze konden aantonen dat ze nog werkzaam waren. De PA West-Vlaanderen heeft 

hiervan gebruik gemaakt. 

We zijn reeds bezig met de voorbereidingen voor de “MX for kids”. Dit is een project voor 

kinderen van 6 tot 12 jaar die hun 1ste stappen in de MX-wereld wensen te zetten. Ze zullen 

een opleiding krijgen door gediplomeerde trainers tijdens de 15 voorziene oefendagen. 

Via deze weg wens ik het secretariaat VMBB en de leden van de Raad van Bestuur te bedanken 

voor de geleverde inzet en de nog grotere inzet die we van hen zullen verlangen in de 

toekomst. 

Ik hoop dat iedereen wenst in te zien dat we moeten werken aan een toekomst van 

modernisering en samenwerking met de federatie. Dit zal dan resulteren in een uitbreiding 

van de federatie waardoor we de clubs en organisatoren beter zullen kunnen steunen. 

Bedankt voor jullie aandacht en samen kunnen we bouwen aan een beter toekomst voor clubs 

en federatie. 

Kurt Vanborm 

Voorzitter 
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2. Missie en Visie 
De Vlaamse Motorrijdersbond van België heeft als belangrijkste activiteit het organiseren en 

het promoten van de motorsport in Vlaanderen. Alle motorsporters moeten weten dat ze bij 

ons terecht kunnen met al hun vragen en noden. Met de motorsport in het hart, denken we 

vooruit. De passie van de sporters, zowel competitief als recreatief, is de basis van de VMBB. 

Door een goede organisatie willen we, met respect voor natuur en omgeving, het genot en 

plezier op een professionele wijze ondersteunen. “Motorsport is er voor iedereen”, dat is waar 

we voor staan! 
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3. Structuur en werking 2019 

Organigram 
Zoals eerder vermeld in dit jaarverslag, 

zijn er grote veranderingen gebeurd in 

het jaar 2019. Sedert de subsidiëring is 

de federatie een professionelere 

aanpak gaan hanteren, en nog meer 

gaan inzetten op de ontwikkeling van de 

motorsport in Vlaanderen. Hierdoor zijn 

er verschillende commissies en 

werkgroepen in het leven geroepen. 

Deze commissies en werkgroepen bestaan uit individuele leden van de federatie en 

rapporteren aan de Raad van Bestuur.  De inhoudelijke werking van deze organen is terug te 

vinden onder de topics “Commissies” en “Werkgroepen” verder in dit jaarverslag. Een ander 

groot verschil, in vergelijk met 2018, is de werking van de provinciale afdeling. In de Algemene 

Vergadering van 20 maart 2019 is unaniem goedgekeurd dat de provinciale afdelingen 

afgeschaft worden. Deze krijgen dus ook geen plaats meer in het organigram van de VMBB. 

Dit wetende, zijn we tot een nieuw, duidelijk, organigram gekomen. De medewerkers van het 

secretariaat rapporteren en verantwoorden zich aan het dagelijks bestuur van de VMBB, het 

Uitvoerend Bureau. Dit orgaan is samengesteld uit 4 leden van de Raad van Bestuur, nl. de 

voorzitter, ondervoorzitter, secretaris-generaal en de schatbewaarder. De beslissingen van 

het Uitvoerend Bureau worden besproken in de Raad van Bestuur. Het hoogste orgaan van de 

federatie is de Algemene Vergadering. Hier komen afgevaardigden van de aangesloten clubs 

naar toe. Deze afgevaardigden vertegenwoordigen dan de individuele leden.  
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Algemene Vergadering 2018 
Deze bijeenkomst vond plaats op 20 maart 2019 te Antwerpen. Het was de eerste Algemene 

Vergadering onder de nieuwe voorzitter, Kurt Vanborm, en tevens de eerste sinds de 

subsidiëring van de federatie. Om het “tweede leven” van de VMBB kracht bij te zetten, 

stonden enkele belangrijke punten op de agenda. De statuten dienden grondig gewijzigd te 

worden met het oog op de toekomst.. Zo was het schrappen van de bevoegdheden van de 

provinciale afdelingen zeer belangrijk om te stroken met de visie en de verwachtingen van 

Sport Vlaanderen.  

Alle beslissingen welke genomen werden kan men terugvinden in het verslag van de Algemene 

Vergadering, welke terug te vinden is onder “9. Bijlagen – Verslag Algemene Vergadering 

2018” op pagina 43 in dit jaaroverzicht. Dit verslag is ook terug te vinden op onze website. 

Opmerking: Het verslag van de AV 2018 is nog onder voorbehoud van goedkeuring op de AV 

2019, welke wegens het coronavirus verplaats is 
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Raad van Bestuur 

Samenstelling 

De samenstelling van de Raad van Bestuur is niet gewijzigd ten opzicht van 2018. In het 

schema hieronder kan u de verschillende leden, alsook de resterende tijd van hun mandaat.   

Naam Functie 2019 2020 2021 2022 

Kurt Vanborm Voorzitter X X   
Octaaf Goeman Ondervoorzitter X X   
Patrik Rietjens Secretaris-generaal X X   
Dirk Vrijelinck Schatbewaarder X X X X 
Stefan Alloing Lid X X X X 
Freddy Chalmet Lid X X   
Jos Driessen Lid X X X X 
Gerry Saenen Lid X X X X 
Jacky Soors Lid X X X X 
Luc Van Belle Lid X X   

Van alle leden van de Raad van Bestuur wordt verwacht dat hij/zij zich ten volle inzet ten 

behoeve van de federatie. Deze leden hebben een vooraanstaande rol en oefenen een 

voorbeeldfunctie uit. In 2019 werd er van iedereen verwacht dat men de federatie niet in 

diskrediet zou brengen, en zou handelen naar met zijn functie in het achterhoofd. In 2020 

wordt er gewerkt aan een gedragscode voor de bestuurders, welke ondertekend zal moeten 

worden. 

Vergaderingen 

Het uitvoerend bureau, gevormd door Kurt, Octaaf, Patrik en Dirk heeft in 2019 6 keer 

vergaderd. Dit gebeurde op volgende data: 

 - 6 februari 2019  

 - 4 april 2019  

 - 16 oktober 2019  

 - 4 december 2019 

De Raad van Bestuur, gevormd door de leden van het Uitvoerend Bureau en de andere 

verkozen personen, is in 2019 6 keer samengekomen. Dit gebeurde op volgende data:  

 - 6 februari 2019  

 - 4 april 2019  

 - 26 juni 2019  

 - 4 september 2019  
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 - 16 oktober 2019  

 - 4 december 2019 

De verslagen van de Raad van Bestuur zijn terug te vinden onder de bijlagen in dit jaarverslag 

vanaf pagina 47, alsook op onze website.  

Zelfevaluatie 2019 

In december 2019 hebben de leden van de Raad van Bestuur een zelfevaluatie ingevuld. Via 

een geijkte vragenlijst werd er gepolst naar verschillende zaken omtrent de werking van de 

Raad van Bestuur. In deze vragenlijst werden topics aangehaald welke te maken hadden met 

4 grote thema’s: “Structuur van de Raad van Bestuur”, “Missie en functie van de Raad van 

Bestuur”, “De relatie van de Raad van Bestuur met het personeel” en “Het beheer van de 

VMBB”. Omdat het voor iedereen het eerste jaar was sinds de subsidiëring was het de 

uitgelezen moment om eens te kijken hoe het bestuur zichzelf inschatte.  

De vernieuwde werking was voor iedereen wat zoeken, maar toch geeft de Raad van Bestuur 

zichzelf een 4,11/5 over de verschillende thema’s heen. De beste score werd gegeven op de 

vraag: “Vindt u dat de voorzitter zijn rol goed uitoefent?”. Met een gemiddelde score van 4,7 

op 5 kunnen we dus wel stellen dat iedereen zeer tevreden is over onze voorzitter Kurt. Het 

grootste werkpunt blijkt de diversiteit qua leeftijd en geslacht van de leden van de Raad van 

Bestuur te zijn. Deze vraag kreeg een gemiddelde score van 2,1 op 5.  

De volledige versie van het verslag kan u vinden in de bijlagen onder de noemer “Zelfevaluatie 

Raad van Bestuur 2019” op pagina 62 in dit jaarverslag. 

Vergoedingen 

De leden van de Raad van Bestuur werden niet bezoldigd voor hun werk. Er werden in 2019 

dus geen vergoedingen uitgereikt voor geleverde prestatie of vergaderingen.  

Onkosten 

Om de onkosten tot een minimum te beperken, moet er steeds gestaafd kunnen worden 

waarom men een bepaald bedrag heeft uitgegeven. Ook moet er telkens een bewijsstuk 

ingediend worden alvorens men geld kon terugkrijgen. In 2019 werd er €5537,65 aan 

onkosten uitbetaald.  

Belangenconflicten 

In 2019 zijn er geen belangenconflicten gemeld of geconstateerd binnen de Raad van Bestuur.  
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Personeel 
In 2019 is er een personeelswijziging doorgevoerd. Sedert 1 januari 2019 is Dominique Van De 

Catsye vervangen door Dries Michiels. Zoals decretaal bepaald moet er minimaal 1 master LO 

voltijds in dienst zijn. Dries heeft de rol van Dominique overgenomen. Dit is de enige 

verandering welke heeft plaatsgevonden wat betreft het vast personeel. Overigens heeft de 

federatie heel wat tijdelijke medewerkers gehad. Deze personen werkten onder het bijklus- 

of vrijwilligersstatuur, zoals voorgeschreven volgens de wetten en decreten. In 2019 heeft de 

VMBB beroep gedaan op de diensten van 6 bijklussers. Dit zijn de mensen welke instaan voor 

onze topsportafdeling. Behalve de 6 bijklussers, zijn er ook nog 15 vrijwilligers die 

(onkosten)vergoedingen hebben gekregen in 2019. Dit gaat dan voornamelijk over 

bestuursleden en personen welke meegeholpen hebben aan evenementen.   

  - Administratief medewerkster (80% VTE): Els Wayenberg  

  - Sporttechnisch Coördinator (1 VTE): Dries Michiels   

  - Bijklussers: #6        

  - Vrijwilligers: #15 

Commissies 
In 2019 zijn er weer Vlaamse Commissies opgericht. Voor 2019 werden de beslissingen van de 

Belgische koepel overgenomen voor de  Vlaamse instanties. In 2019 is de VMBB weer meer 

op eigen benen beginnen te staan, en steeds meer zelfstandig beginnen worden. Het gevolg 

hiervan is de oprichting van enkele commissies. Verslagen van de vergaderingen kunnen 

opgevraagd worden aan het secretariaat. 

Medische en Ethische Commissie 

In 2019 heeft de VMBB een Medische en Ethische Commissie opgericht. In deze commissie 

wordt bekeken hoe we onze sport veiliger kunnen maken. De personen welke zetelen in deze 

commissie zijn gekwalificeerd, of door ervaring als meerwaarde erkend, om lid te zijn van deze 

commissie. Om praktische redenen zullen beide onderwerpen tijdens dezelfde vergaderingen 

behandeld worden. Alle vergaderingen zullen op voorhand aan de leden worden meegedeeld, 

en deze zullen minstens 2x per jaar plaatsvinden. Elk lid heeft het recht om een uitzonderlijke 

medische of ethische commissie samen te roepen wanneer deze persoon dit nodig acht. Dit 

adviesorgaan kan ook door de Raad van Bestuur samengeroepen worden, om in bepaalde 

kwesties raad te geven aan de leidinggevenden van de VMBB.   
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Dit eerste werkingsjaar heeft deze commissie een analyse gemaakt van de ongevallen welke 

gebeurd zijn in 2018. Eens deze resultaten bekend waren, is er getracht om een reden voor 

deze ongevallen te zoeken. Overigens heeft deze commissie in nagedacht over een systeem 

om ongevallen efficiënter te verwerken.  

Leden van de commissie:  - Arne Dierckens (piloot)     

    - Stefan Alloing (Raad van Bestuur)    

    - Dr Katja Van Oostveldt (Sportarts)    

    - Dries Michiels (Medewerker VMBB) 

Data van de vergaderingen: - 18 maart 2019      

    - 3 juni 2019 

E-MX Commissie 

In 2019 heeft de VMBB besloten om een E-MX commissie op te richten. De federatie beseft 

dat de toekomst van onze sport elektrisch is. Met de oprichting van deze commissie wil de 

federatie zich klaarmaken voor de toekomst. Hoe deze commissie vorm gaat krijgen, en wat 

deze specifiek zal doen, gaat in 2020 verder uitgewerkt worden.  

Juridische Commissie 

De Juridische Commissie zal dit jaar voor het laatst zelf beheert worden door de federatie. In 

2019 is de federatie ingestapt in het “Shared Services”-project van de Vlaamse Sportfederatie. 

Er wordt samengewerkt met advocatenkantoor Stibbe om onze reglementen juridisch correct 

te maken. Via dit project wordt er ook een onafhankelijke instantie samengebracht welke 

problemen kan oplossen en uitspraken kan doen bij geschillen.  

Leden van de commissie: Zie Raad van Bestuur 

Data van de vergaderingen: / 

Topsport Commissie  

In 2019 heeft de VMBB een topsportafdeling opgericht. Deze afdeling heeft een zo goed als 

voltijdse werking. Momenteel is er enkel maar topsport in de motorcross. De andere 

disciplines zijn hiervoor nog niet klaar. De personen die instaan voor onze topsport zijn al jaren 

bezig met deze werking. Voor de subsidiëring van de federatie was heette deze 

topsportwerking “MotorSportFuture”. Sedert 2008 heeft deze organisatie de begeleiding van 

toptalenten in de motorcross op hun genomen. Het voorbije jaar is de werking van deze 
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organisatie geïntegreerd in de VMBB. Op deze manier is ook onze Topsport Commissie 

ontstaan. Het jaarverslag van onze topsportafdeling is te vinden onder  

Leden van de commissie:  - Joël Smets       

    - Frank Devos       

    - Stefan Peetermans 

Data van de vergaderingen:  - 23 januari 2019  

- 10 april 2019  

- 31 juli 2019  

- 10 oktober 2019  

- 11 november 2019 
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Werkgroepen 
De werkgroepen zijn bedoeld om mensen met specialisatie in een bepaalde sporttak de kans 

te geven om de ontwikkeling van de sport te steunen. Deze werkgroepen geven advies aan de 

Raad van Bestuur in verband met de noden van hun discipline. Verslagen van de werkgroepen 

kan men opvragen aan het secretariaat. 

Motorcross 

De werkgroep motorcross heeft als belangrijkste functie de samenstelling van de kalender. 

Omdat er in het motorcrosslandschap verschillende (amateur)federaties actief zijn, dienen de 

wedstrijden goed afgesteld te worden om genoeg rijders te hebben.  

Leden van de commissie:  - Octaaf Goeman      

    - Bonnet Arnold      

    - Honof Peter       

    - Rietjens Patrick 

Data van de vergaderingen:  - 23 januari       

    - 6 november  

Snelheid 

De werkgroep snelheid heeft in 2019 voor het eerst een Vlaams Kampioenschap Snelheid 

uitgewerkt. Dit zal plaatsvinden in 2020 en zal 8 wedstrijden bedragen op het circuit van 

Zolder.  

Leden van de commissie:  - Kurt Vanborm      

    - Stefan Alloing      

    - Ben Stuyck       

    - Hans Van De Ven 

Data van de vergaderingen:  - 28 augustus 2019      

    - 18 november 2019      

    - 18 december 2019 
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Trial 

De werkgroep heeft in 2019 het Vlaams Kampioenschap Trial in het leven geroepen. Deze 

wedstrijd bestond uit 2 manches. Ook zijn er in 2019 afspraken gemaakt omtrent het Vlaams 

Kampioenschap in 2020. Dan zal de wedstrijd 4 manches tellen. 

Leden van de commissie:  - Luc Cardinaels      

    - Marc Convents      

    - Philippe Damiens      

    - Geert Carpentier 

Data van de vergaderingen: - 22 november       

    - 16 december 

Enduro/Bex 

In de enduro/BEXcommissie zijn geen grote veranderingen genoteerd. Men blijft in deze 

toeristische tak van deze sport vaak problemen kennen met de heksenjacht naar hun rijders. 

De Raad van Bestuur is ingelicht omtrent dit probleem en zal in 2020 een oplossing zoeken. 

Leden van de commissie: - Frans Dierckx      

    - Peter Honof       

    - Marita Lenaerts      

    - Robert Scheldeman 

Data van de vergaderingen: - 7 januari       

    - 19 januari 

Supermoto 

De werkgroep Supermoto heeft in 2019 geen opmerkelijke beslissingen genomen. 

Leden van de commissie: - Leslie Beys       

    - Danny Nijs       

    - Robert Scheldeman      

    - Noël Vandenberghe  

Data van de vergaderingen: - 23 oktober 
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Pistewedstrijden 

De werkgroep Pistewedstrijden heeft in 2019 geen opmerkelijke beslissingen genomen. 

Leden van de commissie: - Jacky Soors       

    - Walter Luyten      

    - André Maris       

    - Paul Vandormael      

    - Jozef Van Baelen      

    - Jos Van Peel        

Data van de vergaderingen: - 3 maart 

Toerisme 

De werkgroep toerisme buigt zich over de grootste discipline binnen de VMBB. Het 

toerismerijden in Vlaanderen staat voor grote uitdagingen. Het publiek wordt steeds ouder en 

dient te verjongen om het voortbestaan van deze discipline te garanderen. De uitdagingen zijn 

in kaart gebracht, en in 2020 zullen er stappen genomen worden. 

Leden van de commissie: - Jean Marie De Visscher  - Marita Lenaerts 

    - Monique Verbeure   - Martine Banckaert 

    - Philippe Berre   - Steve De Geyter 

    - Peter Honof    - Ludo Schoofs 

    - Gilbert Vanbael   - MarieLouise Vanlerberghe

    - Theo Verlinden   - Dirk Vrijelinck 

Data van de vergaderingen: - 14 maart       

    - 6 juni        

    - 19 september      

    - 28 november  
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Clubs 
In 2018 waren er 40 clubs aangesloten bij de federatie. Tijdens de Algemene vergadering van 

20 maart 2019 is het ontslag van 1 club en de toetreding van 4 nieuwe clubs goedgekeurd. 

Hierdoor komt het totaal op 43 actieve clubs. Om een duidelijk overzicht te krijgen van de 

clubs, hebben we ze per provincie ingedeeld op onderstaande kaart.  

 

Hieronder kunt u een lijst vinden van de clubs, gerangschikt per provincie. 

 

AMC WUUSTWEZEL Brasschaat TRIAL MAASKANT Beverst

TIGRIS PANTERA VZW Brasschaat MC MAASLAND NEEROETEREN Bree

MTC TOERVRIENDEN Brasschaat MAASLAND MOTORSPORT EVENTS Dilsen

RACING CENTER EVENTS Deurne MOTORCLUB SANTI VZW Hasselt

K.A.M.C. HERENTALS Kessel M.T.C. WELLEN Hasselt

K.A.M.V. MORTSEL Kontich VZW TERLAMEN/CIRCUIT ZOLDER Heusden-Zolder

K.M.C.  MOL Meerhout HOESELT MOTORCLUB Hoeselt

MTC AMIGO'S Merksem SPEEDWAYCLUB  HELZOLD VZW Koersel

MOTORSPORT FUTURE VZW Sint-Katelijne-Waver ENDURO SPORT (Lommel) Lommel

MTC YELLS ARMY Stekene CLUB MTC 13 Lommel

GRENSLAND ENDUROCLUB VZW Tielen GP LIMBURG VZW Lommel

KAMC KOERSEL Lummen

MC LOTUS MOTOREN BILZEN Montenaken

MOTORSPORT AALST VZW Aalst LOOISE MOTOKLUB Tessenderlo

MTC VLAANDEREN VZW Aalst

MC MIKKOLA VZW Kluisbergen

BMW MOTOR CLUB VLAANDEREN Lede KV OSTEND MOTOR SPORT Bredene

MC SCHELDELAND Uitbergen KMAC MENEN Geluwe

MTC VRIJBOS VZW Houthulst

KAMC EENDRACHT TORHOUT Lichtervelde

KART-BIKE vzw Aarschot MTC ZEDELGEM Middelkerke

AMC DE TOEKOMST DWORP Dworp AMC HOPPELAND POPERINGE Moorslede

HAGELANDSE MOTORCROSS CLUB VZW Wezemaal AMC GIJVERINKHOVE Poperinge

AMC WESTHOEKBIKERS VEURNE Veurne

AMSC LEIELAND WERVIK Wervik

MTC REDBONE Zwevezele

VLAAMS-BRABANT

WEST-VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG

OOST-VLAANDEREN
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Leden 
Het eerste jaar sinds de subsidiëring was een nieuw jaar op veel vlakken. We willen stillaan 

uitgroeien naar een federatie die niet meer flirt met de grens van 1500 leden. Binnen enkele 

jaren zouden we zekerheid moeten hebben dat we ver boven deze grens zitten. Jaar na jaar 

willen we een stijging zien. In 2019 hebben we afgetikt op 1595 subsidieerbare leden, wat 

neerkomt op een stijging van 4,14%. Dit is een mooie stijging, welke nog verder zal toegelicht 

worden wanneer we de hoeveelheden per discipline bespreken.  

 

2018 2019 VERSCHIL 

SUBSIDIEERBARE LEDEN 1529 1595 4,14% 

 

Geslacht 

In 2019 kent de federatie een stijging in zowel het 

aantal mannelijke als vrouwelijke leden. De 

mannen kennen een stijging van 3,13% ten 

opzichte van 2018, maar het aantal vrouwen 

stijgt maar liefst 11,36%. Door deze sterke stijging 

van de vrouwen is het percentage vrouwelijke 

leden in de federatie gestegen met 0,97%. 

Leeftijd 

 

1-10 jaar 11-20 jaar 21-30 jaar 31-40 jaar 41-50 jaar 51-60 jaar 61-70 jaar 71-80 jaar 81-90

2018 0,30% 5,70% 16,40% 13,80% 17,30% 28,20% 15,10% 2,80% 0,30%

2019 0,38% 6,08% 14,80% 14,42% 18,12% 30,09% 14,55% 1,50% 0,06%

Verschil 0,08% 0,38% -1,60% 0,62% 0,82% 1,89% -0,55% -1,30% -0,24%
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De verdeling van de leeftijden is soortgelijk aan diegene van vorig jaar. De grootste stijging is 

te merken in de categorie van de 51 – 60 jarigen. Aangezien onze grootste groep piloten 

toerismerijders zijn, en dus een rijbewijs nodig hebben, is de groep tot en met 20 jarigen 

logischerwijs de kleinste. In de komende jaren zal de federatie veel werk steken in het 

aantrekken van jongere (wedstrijd)piloten. De frisse wind welke reeds door de federatie 

waait, draagt vernieuwing en innovatie hoog in het vaandel.  

Nationaliteit 

De federatie heeft niet enkel leden welke afkomstig zijn uit Vlaanderen, en bij uitbreiding 

België. In 2019 hadden we maar liefst vertegenwoordigers uit 8 verschillende landen. Er is wel 

een verschil met 2018 te merken. Toen hadden we leden uit Spanje, Nieuw-Zeeland, Isle of 

Man en Litouwen. Dit jaar hebben deze landen plaatsgemaakt voor Oostenrijk en Hongarije.  

België Nederland Duitsland Groot-Brittannië Frankrijk Litouwen Oostenrijk Hongarije 

1497 58 13 14 10 1 1 1 

 

Belgische leden 

 

 

Wanneer we een analyse maken van onze landgenoten welke een licentie hebben bij de 

Vlaamse Motorrijdersbond, zien we een gevarieerde verdeling. De meeste van onze leden zijn 

uit Vlaanderen afkomstig (96,99%) met het zwaartepunt in Antwerpen (26,19%) en Oost-

Vlaanderen (24,44%). Amper 3,01% van onze leden komen uit Brussel¨(N=5) of Wallonië 

(N=40). In de andere bijgevoegde tabel kan men de veranderingen ten opzichte van 2018 

vinden. Het meest opvallende is de stijging met 68,66% van het aantal Oost-Vlamingen. De 

2018 2019 Verschil

Antwerpen 440 392 -10,91%

West-Vlaanderen 332 321 -3,31%

Limburg 293 276 -5,80%

Oost-Vlaanderen 217 366 68,66%

Vlaams-Brabant 85 97 14,12%

Henegouwen 25 12 -52,00%

Luik 18 11 -38,89%

Namen 12 6 -50,00%

Brussel 5 5 0,00%

Waals-Brabant 2 10 400,00%

Luxemburg 1 1 0,00%

Totaal 1430 1497 4,69%

Antwerpen 392 26,19%

West-Vlaanderen 321 21,44%

Limburg 276 18,44%

Oost-Vlaanderen 366 24,45%

Vlaams-Brabant 97 6,48%

Henegouwen 12 0,80%

Luik 11 0,73%

Namen 6 0,40%

Brussel 5 0,33%

Waals-Brabant 10 0,67%

Luxemburg 1 0,07%

Totaal 1497 100,00%

Vlaanderen 96,99%

Wallonie + Brussel 3,01%
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provincie Antwerpen kende dan weer een daling van 10,91%. Vlaams-Brabant is de Vlaamse-

Provincie met het minste aantal Vlaamse leden. In Wallonië zijn er grote verschillen als men 

naar de percentages kijkt, maar dit komt omdat de reële aantallen veel lager liggen. 

Discipline 

Alvorens specifiek per discipline te gaan 

bekijken, willen we eerst volgend 

overzicht bespreken. Zowel onze 

recreatieve als competitieve leden zijn in aantal gegroeid. Elk jaar proberen we dit aantal nog 

hoger te krijgen. Recreatieve leden kunnen mensen 

zijn die actief zijn in het toerisme, maar evengoed een 

trainingslicentie hebben voor de motorcross of de 

snelheid. Hier zijn dus meerdere opties. Als we de 

leden dan opdelen per discipline, kunnen we zien dat 

de stijging van het aantal leden doorgetrokken wordt 

over de meeste disciplines. Procentueel zijn de 

disciplines Enduro en Trial het sterkste gestegen. 

Omdat hier het effectieve aantal leden lager ligt, is de 

procentuele groei groter. Als we de effectieve aantallen bekijken, is onze grootste discipline, 

toerisme, het meeste gestegen. We beseffen bij de federatie dat hier ook het grootste 

potentieel ligt. In België zijn meer dan 450.000 motoren ingeschreven, dus is de groeimarge 

aanzienlijk. Voorts zijn de nieuw-geïntroduceerde disciplines Kart-bike en E-Bike nog maar 

matig in trek. Het eerste jaar van deze disciplines was het was zoeken, maar vanaf 2020 zullen 

proberen om hier nog meer uit te halen.   

 

 

 

 

 

2018 2019 Verschil

Recreatief Lid 1105 1152 4,25%

Competitief Lid 417 436 4,56%

Niet-sportend lid 7 7 0,00%

2018 2019 Verschil

Toerisme 785 812 3,44%

Snelheid 309 310 0,32%

Motorcross 303 309 1,98%

Enduro 61 77 26,23%

Supermoto 38 36 -5,26%

Trial 32 36 12,50%

Speedway 1 1 0,00%

Kart-Bike 0 6 600,00%

E-Bike 0 8 800,00%

1529 1595
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Motorsport en omgeving 
De problematiek rond de terrein voor de motorsport in Vlaanderen blijft aanhouden. In 2019 

hebben we meermaals samengezeten met de Vlaamse Overheid te bekijken wat we kunnen 

doen. We kunnen echt wel stellen dat Sport Vlaanderen er alles aan doet om te zoeken naar 

nieuwe mogelijkheden voor onze verschillende disciplines, maar ook zij stuiten vaak op lokale 

besturen. De weinige vaste circuits die Vlaanderen nog telt zijn ook onderworpen aan 

milieuvergunningen, waardoor ze maar op bepaalde dagen en op bepaalde uren mogen open 

zijn.  

Als we gaan kijken naar de 

ligging van de terreinen, 

stellen we vast dat deze 

allemaal in Antwerpen en 

Limburg liggen. De andere 

kant van Vlaanderen is 

een leg plek. 

 

 

Wanneer we de kaart van de BeNeLux 

erbij nemen, is België echt een “Blind 

Spot” op het gebied van 

motorsportterreinen. Het is dus niet 

verwonderlijk dat we veel potentiële 

leden kwijtspelen aan Frankrijk en 

Nederland. Zeker personen die tegen de 

Franse grens wonen, vinden vaak om een 

half uur meerdere motorcrossterreinen. 

Zij verkiezen dit dan boven een lange rit 

naar het verre Limburg of Antwerpen. 
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4. Beleidsplan 2019-2020 

Luik 1 
De volledige versie van het Luik 1 kan men terugvinden in de bijlagen onder “9. Bijlagen – 

Beleidsplan Luik 1” op pagina 69. 

Luik 2 + begroting 
De volledige versie van het Luik 2 kan me terugvinden in de bijlagen onder “9. Bijlagen – 

Beleidsplan Luik 2” op pagina 85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
20 

5. Inhoudelijke werking 
In 2019 is er de eerste keer gewerkt met een beleidsplan. Dit beleidsplan is de leidraad 

doorheen de gestructureerde werking van de federatie. Om de werking van 2019 toe te 

lichten, gebruiken we deze tool. De titels van de onderdelen refereren naar de strategische 

doelstellingen in ons beleidsplan luik 2. Dit kan gevonden worden in de bijlagen van dit verslag. 

SD1: Tegen 2020 is het recreatieaanbod van de VMBB uitgebreid 
Deze langetermijndoelstelling strookt helemaal met de visie van de federatie. Er moet niet 

alleen ingezet worden op de competitiesporters, maar ook op de recreatieve sporters. Deze 

groep van piloten zijn reeds de grootste in de federatie, maar kennen nog een enorm 

potentieel. Door meer kansen te ontwikkelen voor deze doelgroep, willen we meer personen 

aantrekken tot de federatie. Ons recreatieaanbod gaat reeds verder dan dat men zou denken. 

Naast de meest voor de hand liggende discipline, het toerisme rijden, kunnen mensen bij ons  

terecht voor trainingslicenties in allerlei disciplines. 

Een eerste stap in de uitbreiding van het recreatieaanbod, is het behoud van de 

trainingsaanbod MX en Race (Snelheid) en van ons toerismeaanbod. Elk jaar groeit het aantal 

licentiehouders in de trainingsdisciplines. Het aantal organisaties in het toerisme is sinds 2017 

redelijk gelijklopend. In 2019 waren er 36 treffens georganiseerd door onze clubs. Dit aantal 

is redelijk goed, maar zal de komende jaren hopelijk nog stijgen.   

 

Onder het recreatieaanbod van de VMBB zit er ook een onderdeel “jeugd”. Oorspronkelijk 

was het de bedoeling van in 2019 reeds sportkampen te organiseren. Dit bleek iets te 

ambitieus te zijn, daar er nog veel zaken opgestart dienden te worden, en dit de volle aandacht 
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vroeg van de 2 vaste personeelsleden. De organisatie van de sportkampen is dus verschonen 

naar 2020. Ook het plan om trainingsdagen voor de jeugd te organiseren is niet meer verder 

uitgewerkt. Het grotere plaatje, het opleiden van nieuwe jeugdpiloten, is wel verder 

uitgewerkt, maar wordt vanuit een andere invalshoek bekeken. Dit wordt verder toegelicht in 

een ander onderdeel van het beleidsplan, onder de strategische doelstelling nummer 13. 

Als we ons recreatieaanbod willen uitbreiden, dienen we ook inventief te zijn. Nieuwe, 

experimentele disciplines krijgen steeds een plaats bij de VMBB. Via deze manier willen we 

een nog groter en meer divers publiek bereiken. Het 

invoeren kart bikes en elektrische fietsen was een gevolg 

van de drang naar innovatie binnen de VMBB. Wanneer we 

spreken over elektrische fietsen, gaat het over elektrische 

mountainbikes welke ondersteuning geven tot 40km per 

uur. Kart bikes zijn minder gekend bij het grote publiek. 

Het zijn motoren (zie foto) waarbij wedstrijden worden gereden op karting circuits. Na 

invoering in januari 2019 zijn er 6 kart bike licenties en 8 e-bike licenties afgesloten. Eveneens 

zijn er in de e-bike 4 wedstrijden georganiseerd.  

Het laatste puntje dat gepland was in 2019 was het verhogen van het aantal 

vergunningshouders door contracten af te sluiten met de circuitseigenaars. Om diverse 

redenen is dit niet gebeurd. Wel is er voor het eerst in vele jaren een samenwerking op poten 

gezet tussen de federatie en de verschillende eigenaars van de motorcrosscircuits. We zijn fier 

op wat we in 2019 bereikt hebben met deze mensen. Iedereen heeft het besef dat 

samenwerking nodig is. Indien we dit niet doen, is de motorcross in Vlaanderen op sterven na 

dood. De samenwerking met de terreineigenaars zal nog meer toegelicht worden in het kader 

van de organisatie van de opleidingsdagen voor de jeugd.  
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SD2: Tegen 2020 wordt de discipline “Toerisme” verder uitgebouwd 
Zoals al meermaals vermeld in dit jaarverslag, is toerisme reeds onze grootste discipline. In 

2019 hadden we ruim 800 toerismerijders. Maar wanneer je weet dat er 487.144 motoren 

geregistreerd staan in België (cijfers Febiac dd. 31/12/2018), is er nog een erg groot 

groeipotentieel. In dit onderdeel van het verslag lichten we toe hoe we de groei van deze 

discipline in 20169 hebben bewerkstelligd.  

De meeste plannen om een kwaliteitsinjectie te geven voor onze toeristen, staan op de 

agenda in 2020. In 2019 was het voornamelijk de bedoeling om de reeds bestaande voordelen 

voor de toeristen uit te breiden en deze kenbaar te maken aan het grote publiek. Een 

toerismelicentie heeft enorm veel voordelen 

waar de mensen niets van weten. Zo kan men 

via de federatie korting krijgen op 

reisbijstandsverzekeringen, georganiseerde 

reizen naar Frankrijk, motorrijzen via 

Motortours en wanneer men met de ferry 

naar Engeland gaat. Een licentie kost maar 

€30, waarvan men bij de mutualiteit tot €25 

kan terugtrekken omdat men aangesloten is 

bij een erkende Vlaamse sportfederatie. 

Zonder van de extra voordelen te genieten, kost een licentie dus eigenlijk maar €5. Als men 

dan de kortingen gaat verrekenen, maakt men zeker en vast winst door een toerismelicentie 

te nemen bij de VMBB. Tot nu toe is het grootste probleem dat de meeste mensen deze 

voordelen niet kennen. Als gegadigde motorrijder is er eigenlijk geen reden waarom men deze 

licentie niet zou nemen. In 2020 willen we dit nog meer aan de man brengen.  
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SD3: Tegen 2020 beschikt de federatie over een uitgebreider competitief 

aanbod 
Het gaat al jaren niet goed met de motorsport in Vlaanderen. De problematiek van de 

terreinen (zoals eerder in de jaarverslag vermeld) en de verdeeldheid in bepaalde disciplines 

zorgen ervoor dat onze sport het niet altijd even gemakkelijk heeft. In 2019 zijn er grote 

stappen gezet naar samenwerkingen in verschillende disciplines.  

In de disciplines “classic bike”, “speedway en “enduro” is het aantal wedstrijden ongewijzigd 

gebleven. In 2019 heeft de federatie de focus gewerkt op samenwerkingen op het vlak van 

motorcross en snelheid. Alsook de introductie van nieuwe kampioenschappen was prioritair 

afgelopen jaar. We hebben voor eerdergenoemde disciplines wel ingezet op een ander 

domein dan het aantal wedstrijden. 

In de motorcross zijn we gaan samenwerken met een amateurfederatie om zo meer en betere 

wedstrijden te kunnen organiseren. Het effect van deze samenwerking is te zien in een bijna 

verdubbeling van het aantal wedstrijden. We zijn van 8 wedstrijden gestegen naar 14 

wedstrijden.  

Ook voor de discipline “snelheid” zijn we een samenwerking aangegaan met een organisatie 

die de voorbije jaren expertise heeft opgebouwd in het organiseren van zulke wedstrijden. Dit 

heeft geleid tot enorme stijging in het aantal wedstrijden. Van de voorgaande jaren 2 

wedstrijden, zijn we gestegen naar 14 wedstrijden. We merken dat er in deze discipline veel 

vraag is naar wedstrijden op regionaal niveau. Hier gaan we de komende jaren nog op 

inspelen.  

6

1 1
3

1 0 0

12

8

2 1
3

0 0 0

1414 14

1
3

0
2

4

38

0

5

10

15

20

25

30

35

40

MX Snelheid Classics Speedway Enduro Trial E-MTB Totaal
Competitie

Evolutie van competitiewedstrijden

2017 2018 2019



 
24 

Ook zijn er 2 disciplines waarbij we van 0 wedstrijden komen. Voorbije jaren werd er in het 

trial-circuit niets georganiseerd door de VMBB. In 2019 is er een werkgroep trial opgericht en 

deze heeft het Vlaams Kampioenschap Trial uit de grond gestampt. In het eerste jaar waren 

er twee manches. Een in Genk en een in Wingene. De wedstrijden, welke dus langs beide zijde 

van Vlaanderen georganiseerd werden, waren een groot succes. In 2020 zal er een uitbreiding 

plaatsvinden van dit kampioenschap. 

De andere discipline die de voorbije jaren nog geen wedstrijden kenden, was het E-MTB. De 

reden hiervoor is simpel: de federatie had nog geen e-bike licenties in het verleden. Dit jaar 

werd in samenwerking met enkele privé-organisatoren een Belgisch Kampioenschap in het 

leven geroepen. 4 wedstrijden werden gereden, met wisselend succes door de 

weersomstandigheden. We konden ook op veel interesse rekenen van onze leden en enkele 

bekende topsporters. Er kan dus besloten worden dat hier ook veel potentieel zit voor de 

toekomst. De eerste gespreken met Cycling Vlaanderen zijn reeds gestart voor een co-

organisatie in 2020. 
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SD4: In 2019 start de VMBB met een topsportwerking 
Sedert de federatie in januari 2019 gesubsidieerd is, wou men ook 

de topsportwerking integreren in de federatie. Vroeger was er een 

apart organisatie, Motorsport Future, die onze jeugdtoppers in de 

motorcross op een fantastische manier hebben begeleid. Om alles 

te centraliseren, en op een professionelere manier te kunnen 

werken, is er beslist om alle toppiloten te begeleiden uit naam van 

de VMBB, niet meer uit naam van een onafhankelijke instantie. Na 

overleg met Sport Vlaanderen en Motorsport Future was 

overheveling een feit. We willen Motorsport Future danken voor 

hun jarenlange inzet in de begeleiding van toppers-in-wording. Het werk van de voorbije jaren 

heeft in 2019 zijn vruchten afgeworpen. Jago Geerts, één van onze toppers in de motorcross 

heeft een 3de plaats gehaald in het WK MX2. 

Na deze overheveling is de federatie gestart met een effectieve topsportwerking. Een 

subsidies voor onze topsport werd ook aangevraagd, en goedgekeurd door Sport Vlaanderen. 

Deze extra subsidie, bovenop de subsidie voor de basiswerking, werd integraal geïnvesteerd 

in de begeleiding van de topsporters. De kosten voor de trainers, trainingsaccomodatie en 

lesmateriaal bedroeg in 2019 ruim €50.000.  

Het volledige jaarverslag van onze topsportafdeling kan men vinden in de bijlagen onder 

“jaarverslag topsportafdeling” op pagina 64. 
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SD5: Tegen eind 2020 voldoet de het beleid aan de vereisten van de overheid 

van de “Code Goed Bestuur” 
Het puntje goed bestuur zal verder in dit verslag uitgebreid behandeld worden. Wij verwijzen 

jullie graag door naar pagina 40 voor het deel “6. Goed Bestuur” 
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SD7: Tegen januari 2019 heeft de VMBB een geoptimaliseerd financieel beleid 
Ook voor de boekhouding is de subsidiering de start geweest van een nieuw tijdperk. De 

dubbele boekhouding moest worden omgezet naar een analytische boekhouding. Dit houdt 

in dat elke uitgave gekoppeld wordt aan een bepaalde code. Wanneer men dan de uittreksels 

van een bepaalde code opvraagt, kan men heel snel de totale kost van een specifieke zaak 

terugvinden. Zo wordt de personeelskost verdeeld over verschillende taken. Al deze uitgaven 

kregen dezelfde code. Op die manier kan men dus op korte tijd de totale personeelskost 

achterhalen.  

Deze manier van werken heeft veel voordelen, maar het was niet gemakkelijk om deze 

werkstijl te implementeren in de dagelijkse werking van de federatie. Dirk, onze 

schatbewaarder, heeft zijn handen vol gehad met de transitie van dubbel boekhouding naar 

analytische boekhouding.  

De omschakeling naar het nieuwe boekhoudsysteem is met redelijk wat zoekwerk gelukt. We 

kunnen dus beschouwen dat deze taak vervolledigd is. In de toekomst zullen we gemakkelijker 

totale kosten van een specifieke taak kunnen berekenen.  
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SD8: In 2019 is een beleid inzake kadervorming uitgetekend i.s.m. de VTS 
Om aan het decreet in verband met de gesubsidieerde sportfederatie te voldoen, dient de 

federatie kaderopleidingen te organiseren. Met kaderopleidingen wil men het opleidingen van 

trainers bedoelen. Zelf acht de federatie dit ook zeer belangrijk. Het is de motorsport een 

algemene trend, over de verschillende disciplines heen, dat het publiek ouder wordt, en de 

instroom van de jeugd kleiner en kleiner wordt. Een eerste stap naar nieuwe instroom is het 

genereren van kwalitatieve trainers.  

Een trainersopleiding inrichten gaat niet zomaar. Om alles in goede banen te leiden en te 

officialiseren, werken we samen met de Vlaamse Trainersschool van Sport Vlaanderen. Om 

kwalitatief geschoolde trainers af te leveren, dient er een goed opleidingsplan opgemaakt te 

worden. De opmaak van deze planning gebeurt in de Denkcel Motorrijden. Dit overlegorgaan 

is de verbinding tussen de federatie en de Vlaamse Trainersschool. Hans Vangrunderbeek is 

onze Denkcel coördinator. Hij zorgt ervoor dat alles in goede banen geleid wordt. Nancy 

Schelstraete is de denkcelsecretaris. Deze twee personen zetelen namens Sport Vlaanderen 

in de denkcel. De federatie is vertegenwoordigd door Kris Fleerackers als DSKO (Directeur 

SportKaderOpleiding) en Dries Michiels, als sporttechnisch coördinator. Deze denkcel bepaald 

de vakken welke gedoceerd worden tijdens de verschillende opleidingen.  Elke opleiding 

bestaat uit een algemeen gedeelte en een sportspecifiek gedeelte. Het algemeen gedeelte is 

hetzelfde voor alle opleidingen van de Vlaamse Trainersschool. Zowel voetballers, wielrenners 

als boogschutters zullen dezelfde vakken krijgen als onze motorsporters. Op initiatorniveau 

zijn dit vakken die voornamelijk op veiligheid en didactiek gericht zijn. OP instructeur B niveau 

zijn dit vakken welke voornamelijk in het wetenschappelijke domein terug te vinden zijn, zoals 

anatomie, motorisch leren en ontwikkelingsleer. De sportspecifieke vakken worden dan weer 

gegeven door experten uit het vak, welke deze opleiding al achter de rug hebben.  

Omdat er ooit al trainersopleidingen gegeven zijn in de motorcross, is dit de eerste discipline 

waarmee we terug aan de start wouden gaan. Het lesmateriaal van toen had een update 
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nodig, maar toch kunnen we zeggen dat dit al voldoende kwaliteit had. In 2019 was het dus 

de bedoeling om te starten met een initiator motorcross, om dan in 2020 door te groeien naar 

een instructeur B motorcross. Dit is het tweede trainesniveau. Trainer B en Trainer A, de twee 

hoogste niveau’s welke men kan bereiken binnen de Vlaamse Trainersschool zijn nog niet aan 

de orde. Een tweede discipline welke we graag zouden onderwerpen aan trainersopleidingen 

is de snelheid. Echter liggen de kaarten hier helemaal anders. Hiervoor is er nog nooit een 

opleiding geweest, en dient al het cursusmateriaal dus nog volledig opgebouwd worden. De 

doelstelling voor de organisatie van een initiator Baanracen is 2022.  

Zoals eerder gezegd zijn er vroeger al trainersopleidingen geweest binnen de motorcross. In 

2002 is de eerste keer een initiator-cursus motorcross georganiseerd. 13 piloten kregen toen 

een initiator motorcross in handen. Na 13 jaar, in 2015 is de eerste van 2 instructeur B 

cursussen doorgegaan. In 2016 is de laatste keer een trainersopleiding gehouden. Tot op 

heden werden er 128 trainersdiploma’s (initiator en instructeur B MX) uitgereikt. 

Het werd dus hoog tijd om weer eens een cursus te organiseren. In september 2019, een jaar 

vroeger dan Sport Vlaanderen verwacht had, vond de nieuwe cursus plaats. 15 piloten namen 

deel aan deze cursus. Een resultaat van het aantal afgestudeerden hebben we nog niet. De 

lessen en examens zijn reeds achter de rug, maar de stageperiode is nog volop bezig. We 

willen via deze weg alvast het docentenkorps bedanken voor hun inzet! Ook Jef Leyssen, van 

het motorcrossterrein in Lille, verdient een speciale vermelding. We hebben de praktijklessen 

kosteloos mogen organiseren op zijn terrein. Alvast bedankt voor de steun en de goede 

samenwerking! 
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We zijn fier op wat we bereikt hebben in 2019. Het eerste jaar sinds de subsidiëring was een 

succes op het vlak van trainersopleidingen. De eerste cursus initiator MX is gegeven, en de 

eerste stappen naar een initiator baanracen werden ook reeds gezet. 2020 wordt een veel 

belovend jaar! 
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SD9: Tegen eind 2020 informeert de federatie haar clubs en rijders op basis van 

een communicatiestrategie 
Om informatie te delen met de clubs en de piloten is het cruciaal dat er een goede website is. 

De website welke in het begin van het jaar nog online stond was sterk verouderd en toe aan 

een update. Ook hier zijn we niet zomaar aan begonnen. Omdat we werken met subsidies van 

de Vlaamse Overheid, werd aan hen gevraagd wat men verwacht van een website van een 

Vlaamse sportfederatie. De belangrijkste punten voor hen was een duidelijke structuur, 

gelijkend aan deze van andere federaties, en transparantie inzake financiën en beleid. Met dit 

in het achterhoofd begon de zoektocht voor een nieuwe website. 

Meerdere bedrijven werden ingeschakeld in de zoektocht naar een goede website. Na 

verschillende gesprekken is gekozen om met Eye Webdesign aan de slag te gaan. De persoon 

welke samen met ons de website heeft uitgewerkt, heeft ons goed geholpen met ideeën om 

de transparantie naar onze leden zo duidelijk mogelijk te maken. Deze samenwerking is altijd 

heel vlot verlopen en daarom willen we hem bedanken voor de vlotte en correcte service.  

 

De website is nu veel transparanter en duidelijker dan voorheen. Veel nieuwe features zijn 

toegevoegd, terwijl nutteloze en lege pagina’s verdwenen zijn. Ook de lay-out is in een fris 

jasje gestoken. Wanneer we de inhoud van site hebben bepaald, vonden we het belangrijk dat 

er zoveel mogelijk nuttige informatie terug te vinden was. Alle disciplines komen duidelijk en 

uitgebreid aan bod, verzekeringen worden uitvoerig besproken en alle beslissingen van de 

Raad van Bestuur staan duidelijk op de site vermeld. Ook het beleidsplan en de financiële 

situatie van de federatie kan men altijd opvolgen op onze site. Er is bewust gekozen om zeer 
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transparant te werk te gaan. Als officiële federatie vinden we het belangrijk dat we een open 

boek zijn voor de buitenwereld.  

We staan nog steeds open voor suggesties omtrent de verbetering van onze site. De 

medewerkers van de federatie doen ook hun best om alles zo klaar en duidelijk mogelijk te 

maken. We hopen dat de leden en geïnteresseerden vlot hun weg vinden naar deze website 

om zo de nodige informatie op te zoeken. 

Momenteel blijft onze mailing de belangrijkste manier 

van communiceren naar de leden. Het is de bedoeling 

dat de leden sneller de weg gaan vinden naar de 

website en de sociale media. In 2019 is de VMBB ook 

nog actiever geworden op de sociale media. Zowel de Facebook- als Instagrampagina zijn 

actiever dan ooit. Onze Facebookpagina heeft 478 volgers, dat ik bijna een verdubbeling met 

dezelfde periode vorig jaar. Er is dit jaar veel ingezet op communicatie via Facebook. We 

proberen onze leden te overtuigen dat dit sociale netwerk zijn voordelen heeft. Wijzigingen 

en afgelastingen kunnen sneller bekend gemaakt worden via deze kanalen. Wanneer we onze 

Instagrampagina bekijken, welke pas in 2019 is opgericht, hebben we 138 volgers. In 2020 

gaan hier nog meer op inzetten. Dit dan om voornamelijk onze jongste doelgroep te bereiken 

en foto’s te delen met onze volgers.  

De communicatie en informatieoverdracht wordt steeds belangrijker. Het is voor de VMBB 

duidelijk dat er hier nog meer op ingezet moet worden. We willen een transparante federatie 

worden waarbij een openlijke en duidelijke communicatie één van de belangrijkste 

aandachtspunten is.  
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SD10: Tegen eind 2020 ondersteunt de VMBB haar club i.f.v. een betere 

clubwerking 
Nu de federatie gesubsidieerd is, en op een professionele manier verder wilt werken, is het 

tijd om onze clubs te ondersteunen. Ondanks dat 2019 een overgangsjaar is waar er veel zaken 

op orde gesteld moesten worden, is het eerste initiatief reeds van start gegaan. Om de clubs 

en provinciale afdelingen meer kansen te geven om zich in te zetten voor hun leden, wouden 

we iets doen om hen financieel te ondersteunen. De Raad van Bestuur heeft daarom het 

“Clubsubsidiesysteem” in het leven geroepen.  

De clubs kregen de kans om per 10 aangesloten leden een inschrijvingsbewijs binnen te 

sturen. Per blok van 10 leden kregen de clubs een bedrag van €60. Dit kost de clubs dus niet, 

en brengt hen wel iets op. Zo willen we de clubs aansporen om meer leden in te schrijven en 

hun in te zetten om alles administratief in orde te hebben. Dit zal de professionaliteit van de 

clubs ten goede komen. Door hen een financiële beloning aan te reiken, willen we hen helpen 

om het hoofd boven water te houden en wat ademruimte te krijgen. Als de clubs dan 

financieel gezond zijn, hopen we alvast dat ze met dit geld zoveel mogelijk gaan organiseren 

voor hun leden. 

De tweede groep waarvoor een subsidiesysteem in het leven geroepen is, is voor de 

provinciale afdelingen. In bepaalde provincies zijn er nog steeds provinciale 

kampioenschappen in verschillende disciplines. Om de kosten voor de organisatie van de deze 

kampioenschappen wat te drukken, konden de afdelingen hun bekers laten vergoeden voor 

een maximale prijs van €300 per provinciale afdeling.  

Er zijn in 2019 uiteindelijk 24 clubs die een subsidieaanvraag hebben ingediend. Deze clubs 

zijn in het totaal vergoed voor het bedrag van €4740. Er is 1 provinciale afdeling, de PA West-

Vlaanderen, die aanspraak gemaakt heeft op de tegemoetkoming in de bekers. Er is €228,85 

terugbetaald. De eindbalans is dus een uitgave van €4968,85 ten behoeve van onze clubs en 

provinciale afdelingen. 
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SD11: Tegen eind 2020 voert de VMBB een beleid teneinde het motorrijden en 

de promotie ervan in Vlaanderen 
Promotie is zeer belangrijk voor onze federatie. Een van de belangrijkste redenen waarom 

mensen zich niet aansluiten bij de VMBB, is omdat we niet gekend zijn bij de bevolking. 

Iedereen weet wie Voetbal Vlaanderen en Gymfed zijn, maar er zijn maar weinig mensen die 

al gehoord hebben van De Vlaamse Motorrijdersbond. Vanaf 2019 wil de federatie zich meer 

kenbaar maken naar het grote publiek. Om deze doelstellingen te verwezenlijken werd er in 

2019 deelgenomen aan 2 grote evenementen.  

Het eerste groot evenement waar 

de federatie aan deelgenomen 

heeft was de Biënnale van België. 

Dit kunstevenement vindt om de 

2 jaar plaats en is onderdeel van 

wereldwijde tentoonstellingen. 

Op het eerste zicht is dit een 

evenement waar wij als 

motorrijders niet thuishoren. 

Onze deelname is het gevolg van een uitnodiging door de organisatie van de Biënnale. Elke 

keer wilt deze tentoonstelling iets of iemand in de kijker zetten die niet altijd positief in de 

media verschijnt, maar wel eens positieve aandacht verdient. We kregen dus een centrale 

plaats in de grote Floraliënhal te Gent. We bouwden een motorcrossparcourtje waar twee van 

onze piloten, Donny Schmidt en Bo De Clercq,  deden stunts op een elektrische motor van 

KTM, de Freeride-E. We wilden aan het publiek tonen dat we ons klaarmaken voor de 

toekomst. Via deze weg kwam de motorsport nog eens in een positief daglicht, met 

vermeldingen in verschillende kranten en tijdens het journaal op één. We konden rekenen op 

veel interesse van een publiek waar het op voorhand niet echt verwachtte. De elektrische 

motor kon op veel aandacht rekenen bij deze mensen. Er is geen uitstoot en amper lawaai. 

Het lawaai dat men hoort is enkel het draaien van de ketting. We danken de organisatie van 

de Biënnale voor de uitnodiging en de leerrijke ervaring. 
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Het tweede evenement waar we aan deelgenomen hebben is De Dag van de Motorrijder. 

Hiervoor zijn we als federatie naar de Vlaamse Stichting Verkeerskunde gestapt om de 

mogelijkheden voor onze deelname 

te bekijken. Er werd beslist om deel 

te nemen op de site van het PIVO te 

Asse. Deze site is vlot bereikbaar en 

geeft de mogelijkheid aan de 

motorrijders om terplekke hun rijkennis en -vaardigheden bij te schaven. Men kon gratis het 

theoretische rijbewijs voor de motor opnieuw afleggen, zonder bindende voorwaarden 

weliswaar. Ook bestond de mogelijkheid om, op reservatie, een technisch parcours af te 

leggen. Zo kon men de zwakke plekken van elke rijder bepalen, en kon men hierop wat 

oefenen. Om deze dag mooi in te kleden hadden we een stand van de federatie om onze 

naamsbekendheid te verspreiden. We hebben dit evenement gekoppeld aan een treffen. 

Echter kende dit treffen maar een matige opkomst door het mindere weer. Volgend jaar gaan 

we zeker opnieuw deelnemen aan dit grote motorevenement. 

Het besef dat onze naamsbekendheid een probleem vormt is gekomen. Er zal in de toekomst 

nog meer ingezet worden op allerlei zaken om dit probleem op te lossen. Deelname aan grote 

evenementen kan ons hierbij helpen. In 2020 staat er heel wat op de planning om te tonen 

dat we klaar zijn om een stap vooruit te zetten. Het moet naar de buitenwereld duidelijk 

worden dat we een officiële federatie zijn die ten dienste staat van elke motorsporter. 
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SD12: Tegen eind 2020 is de werking van de VMBB m.b.t. ethisch en gezond 

sporten in overeenstemming met het GES-decreet en het decreet op de 

georganiseerde sport 
Dit onderdeel houdt twee luiken in: het medische luik en het ethische luik. Om volledig in orde 

te zijn met het hele decreet, moeten er een paar instanties opgericht worden. Dit gaat over 

o.a. een tuchtcommissie. Dit leek ons niet haalbaar in 2019, waardoor we dit hebben 

uitgesteld naar 2020. 

Een eerste verplichting voor een federatie is het in dienst hebben van een API, een 

aanspreekpersoon integriteit. De persoon volgt een opleiding bij ICES, een onderdeel van 

Sport Vlaanderen, waarbij hij situaties leert inschatten met betrekking tot 

grensoverschrijdend gedrag. Een API is geen agent of jurist, maar leert vooral in welke situatie 

welke instanties ingelicht moeten worden. Voor de VMBB is de Dries Michiels. Je kan hem 

steeds bereiken via dries@vmbb.be of via het nummer 0473/72.43.01 wanneer je met vragen 

zit rond ethisch veilig sporten.   

Een andere verplichting die succesvol is afgerond, is de activering van een ethische en 

medische commissie. Eerder in dit verslag konden jullie de samenstelling en de vergaderdata 

van deze commissies terugvinden. Verslagen hiervan zijn steeds op te vragen bij het 

secretariaat. De medische commissie buigt zich vnl. over de vraag hoe we de sport veiliger 

kunnen maken. Elk jaar wordt er een analyse gemaakt van de gebeurde ongevallen en 

bijhorende letsels. Om alles correct te laten verlopen, heeft in 2019 de VMBB een 

samenwerking aangegaan met dokter Katja Van Oostveldt. Deze sportarts, met ervaring in 

verschillende grote federaties, gaat ons helpen met de uitbouw van de medische commissie. 

De ethische commissie houdt zich vooral bezig met “sporten met grenzen”. De commissies 

komen 2x per jaar bij elkaar, maar kunnen in uitzonderlijke gevallen steeds samengeroepen 

worden.  

Eind 2019 is de federatie ook aan de slag gegaan met gedragscodes voor trainers, personeel 

en bestuursleden. Via deze weg willen we naar de buitenwereld tonen welk gedrag we 

verwachten van vertegenwoordigers van de federatie. In de loop van 2020 zullen deze 

gedragscodes ondertekend worden.  

Nog in 2019 is de federatie begonnen met de opzet van een tuchtcommissie. I.s.m. de Vlaamse 

Sportfederatie zal er gewerkt worden aan een overkoepelend tuchtorgaan, waar alle sporters 
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terecht kunnen en waar er gespecialiseerde juristen zullen zetelen. Dit project is pas opgestart 

in 2019, maar we hopen dat dit in 2020 zal kunnen afgerond worden. 
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SD13: Tegen eind 2020 wil de VMBB meer jeugd aantrekken 
Uit de eerder getoonde statistieken blijkt dat ons publiek verouderd, en dat we dus meer 

moeten inzetten op de jeugd. We willen in elke discipline werk maken van een jeugdproject, 

maar het eerste project waarmee we van start gaan is in de motorcross. Het aantal piloten 

daalt zienderogen en als federatie zijn we verplicht om de sport waar we veel 

wereldkampioenen in voortgebracht hebben, te herstellen in zijn oude glorie. Momenteel 

staan er weer twee toppers klaar om de wereld te veroveren. Jago Geerts en Liam Everts 

worden in het internationale circuit aanzien als toppers-in-wording.  

Omdat we met de federatie zeer ambitieus zijn, moet dit weerspiegelt worden in het project. 

“MX for Kids” is een ongezien project, waar innovatie, opleiding en passie samenvloeien tot 

één geheel. In 2019 is het idee ontstaan om samen met de terreineigenaars een project op 

poten te zetten ten behoeve van de motorcrossjeugd. Het project 

draait rond kwalitatieve opleiding voor nieuwe piloten. Nieuwe 

piloten zijn piloten die nog geen ervaring hebben op de motor en 

dus niet voor diegenen die al enkele testtrainingen achter de rug 

hebben. Via kwalitatieve trainingen, gegeven door gediplomeerde 

trainers, willen we mensen overtuigen dat motorcross een mooie sport is. Omdat we innovatie 

belangrijk vinden binnen de federatie, zijn we opzoek gegaan naar partners die ons hiermee 

willen steunen. Bij KTM vonden we een constructeur die ons kon helpen aan volledig 

elektrische motoren. Het is ongezien dat er een opleiding voor de jeugd komt met een 

combinatie elektrische motoren en conventionele motoren. De rijervaring van een nieuw 

pilootje zal dus op een elektrische motor zijn. Later zal overgegaan worden naar 

halfautomatische motoren van Yamaha om dat het traject af te sluiten op een 

competitiemotor van een van bovenvermelde constructeurs. De eerste stappen voor het 

project zijn gezet in 2019. We hopen alvast de we van start kunnen gaan in het voorjaar van 

2020. 

Om alles een beetje financieel haalbaar te maken, is er een subsidiedossier ingediend bij Sport 

Vlaanderen voor de beleidsfocus “Innovatie”. We hebben deze subsidies hard nodig. Zelfs met 

de subsidies erbij zal het een verliespost worden voor de federatie. Maar we beseffen dat we 

iets moeten doen om onze jeugd terug om de motor te krijgen, en daarom heeft de Raad van 
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Bestuur beslist om, indien nodig, diep in de buidel te tasten ten behoeve van de motorcross 

jeugd. 
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6. Goed Bestuur 

Situatie begin 2019 
In 2019 heeft de federatie voor het eerst kennisgemaakt met “Goed Bestuur”. Deze tool is in 

het leven geroepen om de federaties op een meer professionele manier te laten werken. De 

3 grote thema’s in deze code zijn transparantie, democratie en interne verantwoording. Ieder 

onderdeel wordt apart gescoord. In begin 2019 gaf dat voor de VMBB volgende resultaten: 

transparantie 3,70%, democratie 22,22% en interne verantwoording 3,03%. Het eindresultaat 

was dus een score van 9,20%. Na het opstellen van de planning is de VMBB aan de slag gegaan 

met als doelstelling voor 2019 om voor 30% te slagen. Het jaar erna, in 2020, was het dan de 

doelstelling 50% te halen. 

Bewuste afwijkingen van de code  

Door de samenstelling van de organisatie is het niet mogelijk om op 100% uit te komen. Er zijn 

opdrachten waar we bewust van afwijken, omdat deze niet haalbaar zijn voor onze specifieke 

federatie. Veelal hebben deze te maken met kleine omvang van de federatie. Hieronder staan 

de taken waar we bewust van afwijken: 

 - “2.4. De organisatie beperkt de mandaten van de leden van de RvB in de tijd en zorgt 

 ervoor dat de maximale aaneengesloten zittingsperiode niet langer is dan 12 jaar” 

  -- Omdat er niet genoeg kandidaten zijn voor onze RvB, zullen wij bewust geen 

  beperking voorzien van de tijd dat een persoon mag zetelen in de RvB. 

 - “3.1. De afbakening van taken en bevoegdheden tussen de organen van de 

 organisatie wordt vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de 

 organisatie.”  

  -- Aangezien onze federatie te klein is om met een manager, directeur e.d. te 

  werken, wijken wij bewust af van deze taak.  

 - “3.4. De Raad van bestuur legt de aan de directie gedelegeerde taken, 

 verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast in het huishoudelijk reglement. Indien 

 meerdere personen een directiefunctie bekleden dan maakt het reglement duidelijk hoe 

 de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de directieleden onderling 

 verdeeld zijn.”  
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  -- Aangezien onze federatie te klein in om een directie aan te stellen, laat staan 

  meerdere directies, zullen wij bewust afwijken van deze opdracht. 

 - “3.5. De Raad van Bestuur houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur”

  -- Aangezien er geen directeur aangesteld is, zal de federatie bewust afwijken 

  van deze opdracht. 

  “3.7. De organisatie heeft een onafhankelijk financieel of auditcomité dat door de 

 Algemene Vergadering benoemd wordt. Het comité houdt toezicht op het financiële 

 beleid en de financiële informatieverstrekking van de organisatie.”  

  -- Vorig jaar is bewust afgeweken van deze opdracht. Alle financiële 

  verantwoordelijkheid werd gelegd bij de boekhouder, welke lid is van de Raad 

  van Bestuur als schatbewaarder. 

Situatie eind 2019 
Na heel wat inspanningen in 2019 heeft de federatie al heel wat vooruitgang gemaakt inzake 

een professionele beleidsvoering. De score op deze code “Goed Bestuur” zijn hiervan bewijs.  

Als we de vergelijking maken met het begin 

van het jaar, zijn we op alle 3 de parameters 

sterk vooruit gegaan. We hebben het doel 

van 2019 meer dan overtroffen. Zelfs de 

doelstelling voor 2020 is reeds gehaald. Aangezien deze code een groot deel van onze 

subsidies bepaald, is het belangrijk dat we blijven inzetten op nog verder te professionaliseren.  

 

 

 

 

 

 

Begin 2019 Eind 2019
Transparantie 3,70% 85,19%

Democratie 22,22% 61,11%

Interne verantwoording 3,03% 31,82%

TOTAAL 9,20% 57,47%



 
42 

7. Financiën 2019 

Club- en ledenbijdragen 
De ledenbijdrage voor het jaar 2019 bleef ongewijzigd ten opzichte van 2018. Deze bedroeg 

nog steeds €10. 

Voor de clubs werd er een aangepast systeem voorzien. De eerste aansluiting voor een club 

bedroeg sinds 2019 een bedrag van €150. Indien de club een actieve organisator is daalt het 

inschrijvingsgeld voor de club naar €100 euro. Als blijkt dat de club minder actief is dan de 

voorwaarden van het huishoudelijk reglement beschrijven, zal het inschrijvingsgeld opslaan 

naar €300. 

Balans 2019 
In 2019 heeft de federatie een totale uitgave gehad van €438.363,07. De inkomsten 

bedroegen €445.184,47. We sluiten de balans van 2019 dus af met een winst van €6.821,40. 

Het is echter al lang geleden dat de federatie het jaar afsloot met winst. In 2018 werd er nog 

een verlies geboekt van €66.210,10. 

 

Rekening 2019 
De rekening 2019 kan u terugvinden in de bijlagen onder het puntje “Rekening 2019” op 

pagina 91. 
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8. Bijlagen 

Verslag algemene vergadering 2018 – ONDER VOORBEHOUD 
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Verslag Raad van Bestuur 1 – 6 februari 2019 
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Verslag Raad van Bestuur 2 – 4 april 2019 
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Verslag Raad van Bestuur 3 – 26 juni 2019 
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Verslag Raad van Bestuur 4 – 4 september 2019 
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Verslag Raad van Bestuur 5 – 16 oktober 2019 
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Verslag Raad van Bestuur 6 – 4 december 2019 
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Zelfevaluatie Raad van Bestuur 2019 
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Jaarverslag Topsportafdeling 
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Beleidsplan Luik 1 
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Beleidsplan Luik 2 
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Jaarrekening 2019 
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