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Voorstelling
1986 → 35 jaar!

vzw sinds 2012.

180 leden

cyclo en VTT

5 wegploegen en 1 VTT-ploeg



Zondagskalender
onzeker wanneer we kunnen starten

heropstart → markt Geluveld (meer info bij versoepelingen) / later Kortekeer

update nieuwe leden in What’s app groepen

kalender via verschillende wielerbonden:

www.vbr-vlaanderen.be

www.bloggen.be/wtcvleiedal

http://www.vbr-vlaanderen.be
http://www.bloggen.be/wtcvleiedal


Zondagskalender
www.westhoektrofee.be

www.mountainbike.be

www.cyclingvlaanderen.be

huidige reglementering: 4 personen mogen ‘samenscholen’

http://www.westhoektrofee.be
http://www.mountainbike.be
http://www.cyclingvlaanderen.be


Huishoudelijk reglement 2021
verplichte aankoop kledijbasispakket:

trui korte mouw trui lange mouw

korte broek lange broek

body (net / vol) midseason

kousen

lid in 2020 of 3x lid tss 2016-2020: 200 EUR

anders: 250 EUR



Huishoudelijk reglement 2021
valhelm verplicht

wettelijke normen fiets (vb. bel of verlichting)

lidgeld ongewijzigd

kledij verplicht te dragen op zondag, woe nm en officiële cluborganisaties

bijbestellingen → mogelijk via www.vwt-geluveld.be t.e.m. zondag 14/03/21

milieu

< 15 personen → verplicht fietspad

http://www.vwt-geluveld.be


Huishoudelijk reglement 2021
koersen is verboden

terugkomst liefst via Zandvoordestraat, Oude Zandvoordestraat (geen N8)

clubkampioenschap cyclo en VTT

vrijwilligers



Verzekeringen
lichamelijke ongevallen

BA

rechtsbijstand

fietspechverhelping: 0800/787.62 in Benelux en 50 km over grens FR en DUI



Bestuur
Raad van Bestuur:

Thijs D’Alleine

Reggy Bailleur

Rob Van Pamel

Roger Cloet

Mario De Moor



Bestuur
Algemene ledenvergadering:

Jean-Christophe Lamote

Martine Verstraete

Steven Vandoorne

Geert Verstraete



Nieuw - jeugdwerking
streefdatum opstart: 01/05/2021

tweewekelijks nadruk op cyclo, maar ook VTT 

8 - 14 jarigen

verzamelplaats: Kortekeer

vooraf inschrijven via onze website

verantwoordelijke: Geert Verstraete + hulp begeleiders

concrete uitwerking 03/2021



Evenementen
Dinsdag 25 mei: Lenterit ‘tussen Deûle en Leie’ (OV)



Evenementen
Woensdag 9 juni - zondag 20 juni: fietsreis Geluveld - Monaco



Evenementen
Dinsdag 20 juli: Midweek 1

Zaterdag 24 en zondag 25 juli: Geluvelds Cyclo-Weekend ‘Heuvelend 
Frans-Vlaanderen’



Evenementen
Zaterdag 18 en zondag 19 september: 6e Memorial dr. Stefaan Leys VTT



Evenementen
Donderdag 23 september: Léonie Keingiaert de Gheluvelt herdenkingsrit

Zaterdag 25 en zondag 26 september: Hopperit



Evenementen
Zondag 7 november: Ledenvergadering

Zaterdag 20 november: Clubsouper



Sponsors … en ons filmpje!
Warme dank aan onze sponsors voor de realisatie van onze kledij

Post je foto’s massaal op onze openbare en besloten Facebookgroep:

www.facebook.com/vwtgeluveld

Instagrampagina: vwtgeluveld

http://www.facebook.com/vwtgeluveld


Sponsors … en ons filmpje!
En nu ons filmpje bekijken en ook massaal DELEN!!!

https://www.youtube.com/watch?v=hxlIC-SQdgc&fe
ature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=hxlIC-SQdgc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hxlIC-SQdgc&feature=youtu.be

