KALENDER 2020
Organiseren op kalender
Alle aangesloten VWB- en VBR-clubs hebben de mogelijkheid om een organisatie op de kalender te
plaatsen. Belangrijk hierbij is dat de juiste procedure gevolgd wordt. Clubs dienen de organisatie zelf in te
geven op onze website via hun login en paswoord (zie onderstaand “procedure aanvragen organisaties”).
Al de aanvragen worden in één ontwerpkalender (weg en MTB apart) gegoten en behandeld op de
kalendervergadering. Hier worden eventuele conflicten opgelost, waarna de data van de organisaties
worden goedgekeurd. Organisaties die na deze kalendervergadering nog op de kalender wensen te
komen, dienen te kiezen voor een datum die niet in conflict staat met een andere reeds goedgekeurde
organisatie. Indien er nergens een conflict is, kan de organisatie in principe op de kalender worden
opgenomen. In zo’n geval zullen beide partijen meteen ingelicht worden. Kan dit NIET dan moet
uitgekeken worden naar een andere datum.
Het is dus van groot belang dat clubs hun organisatie(s) tijdig ingeven via onze website. Voor de
kalender 2020 dient dit, zowel voor de weg als voor de MTB, te gebeuren vóór 1 september 2019. Voor
de MTB-kalender dienen de organisaties ingegeven te worden van 15 maart 2020 tot 15 maart 2021*,
voor de wegkalender is dit van 1 januari tot 31 december. Enkel de organisaties die tijdig ingegeven
werden via de website zullen worden opgenomen in de voorlopige kalender. Aanvragen via email
en telefoon worden niet aanvaard. Om zijn datum te kunnen verdedigen dient de organisator
aanwezig te zijn op de kalendervergaderingen. Wie NIET aanwezig is moet beseffen dat de
organisator met wie hij in concurrentie zit (en die WEL aanwezig is), in principe voordeel verwerft.
(*De MTB-kalender van 1 januari 2020 tot 15 maart 2020 is reeds vorig jaar vastgelegd. De MTB
organisaties dienen dus doorgegeven te worden van 15 maart 2020 tot 15 maart 2021. Deze data zijn
bepaald om het parcours tijdig te kunnen aanvragen bij het ANB)
De ONTWERPKALENDER die zal besproken worden op de kalendervergaderingen zal ONLINE
gepubliceerd worden op onze website www.vwb.be, vanaf dinsdag 10 september 2019 (WT en

MTB). Wijzigen van datum is in deze periode niet meer mogelijk, maar kan enkel op de
kalendervergadering zelf bij het overlopen van de kalender.
Enkel organisaties die hun datum tijdig indienden (vóór 1 september 2019) zullen in de ontwerpkalender
worden opgenomen.

Kalendervergadering:
MTB, Semi-klassiekers en Wielertoerisme 2020
26 september 2019
20u00
Theaterzaal (GC De Pit)
Platteput 14
9255 Buggenhout

Ligging
De Pit is gelegen in Buggenhout-centrum. Vanaf de invalswegen is De Pit veelvuldig
aangeduid via wegwijzers ‘DE PIT / SPORTHAL’. GPS-gebruikers zoeken best
kruispunt Vierhuizen met Schoolstraat, als Platteput niet gekend is.
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Procedure aanvragen organisaties
Organisatie op kalender plaatsen:
▪ Inloggen als clubverantwoordelijke op onze website www.vwb.be
▪ Klikken op “clubbeheer”
▪ Klikken op “clubevenementen”
▪ Klikken op “toevoegen”
(of “kopie maken” indien evenement ook vorig jaar op de kalender stond: eerst te kopiëren
evenement selecteren)
Details:
Gegevens invullen (details, locatie, kwalificatie, …)
Na invullen → klik op “bewaar”
(Bij invullen “kwalificatie”: eerst reglementen nalezen om na te gaan of jullie aan alle voorwaarden kunnen voldoen
aub)
Tweede vertrekplaats: organisaties die een tweede vertrekplaats hebben, kunnen dit vermelden bij de beschrijving.

Medewerkers:
(dit kan ook later nog gebeuren of aangepast worden)
Helpers die geen lid zijn ingeven (naam + geboortedatum)
Na invullen → klik op “bewaar”
Ritten:
(= Afstanden toevoegen)
Elke afstand apart ingeven door te klikken op “toevoegen”
Rit details invullen (voor elke afstand)
Na invullen → klik op “bewaar”
➔ Nadat alles ingevuld is: AANVRAAG VERSTUREN
Controle: status dient op “requested” of “created” te staan.

Aanvragen voor de Heroica Cycling Classics kalender dienen via email verstuurd te worden naar het
secretariaat (matthias@vwb.be) vóór 1 september 2019
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