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NOTULEN 
Algemene Vergadering 

Zaterdag 5 september 2020 
 
Plaats: VIVES Hogeschool, Xaverianenstraat 10 | 8200 BRUGGE 
Aanvangsuur: 10u00 (ontvangst vanaf 9u45) 
 
 
Bestuursleden Georges Struys, Erik Chevrolet en Jos Jacobs zijn verontschuldigd. 
 

1 OPENING VERGADERING/NAZICHT AANWEZIGEN/VOLMACHT AFGEVAARDIGDEN 

Welkomstwoord door voorzitter Gery Follens: 
 
Welkom clubbestuurders op deze algemene vergadering, 
 
Ik ben verheugd dat ik hier voor het eerst als voorzitter namens de federatie het woord mag voeren. 
Eerst en vooral wens ik 3 leden van de RVB Georges Struys, Jos Jacobs en Erik Chevrolet te 
verontschuldigen wegens persoonlijke redenen. 
 
Vooraleer ik begin met mijn openingswoord hou ik eraan even stil te staan bij de VAL-leden, die ons 
vorig jaar en dit jaar helaas te vroeg zijn ontvallen. Uit waardering voor al hun geleverde 
inspanningen en uit respect vraag ik dan ook een moment van stilte ter nagedachtenis van hen. 
 
Mijn eerste jaar als voorzitter zal zeker nog lang in mijn geheugen geprint staan. De uitzonderlijk laat 
gelande Wereldkampioenschappen in het broeierige Doha, de voorjaarsstormen die het 
veldloopseizoen en het BK overhoophaalden en de pandemie die onverbiddelijk toesloeg in maart van 
dit jaar en nog steeds nazindert, hebben het er mij zeker niet makkelijker op gemaakt. 
Het werd een jaar waarbij flexibiliteit en creativiteit aan de orde waren om alles in goede banen te 
leiden.  
Deze uitzonderlijke toestanden hebben er ook toe geleid dat we genoodzaakt werden deze Algemene 
Vergadering uit te stellen tot vandaag. 
 
Maar laat ons van de gelegenheid gebruik maken om terug te blikken op het voorbije jaar 2019, dat 
ondertussen reeds veraf lijkt. 
 
Qua sportieve prestaties werd de trend van 2018 verdergezet met maar liefst 10 medailles op de 
Europese Kampioenschappen en 2 podiumplaatsen op de Wereldkampioenschappen in Doha. De 
Europese titels bij de junioren en beloften laat ons het beste hopen naar de toekomst toe. Ook de 
sterke prestaties bij de Europese landencompetities met een overwinning in de First League bij de 
Meerkamp en een 6de plaats bij de landenteams poetst ons internationaal collectief blazoen op. Bij 
het afstandslopen scoorden we sterk met een zilveren teammedaille op het EK veldlopen in Lissabon. 
Ook de prestaties van marathonspecialist en Gouden Spike winnaar Abdi Bashir geven hem en ons 
zonder meer een boost richting uitgestelde Olympische Spelen. Hierop komen we nog terug op een 
unieke manier bij het jaarverslag.  
 
Bij de topsportwerking kunnen we niet voorbijgaan aan de besparingen die ons opgelegd worden van 
overheidswege, zodat we genoodzaakt waren een financiële inspanning te doen om onze topsporters 
de noodzakelijke steun te geven. Ook op het personeelsvlak vonden er bij de topsportwerking enkele 
belangrijke verschuivingen en aanwervingen plaats. Bij deze werd Rutger Smith aangesteld als 
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topsportcoördinator en werd zijn plaats bij de Technische Directie als werpcoach ingenomen door 
Jacqueline Goormachtigh.  
 
Na een strategische dag werden de krijtlijnen van de volgende jaren uitgezet, waarbij groei van de 
Federatie, communicatiestrategie en clubondersteuning de ‘rode draad’ vormen.  
In navolging van de besluiten van deze Strategische dag werden een werkgroep informatica en 
communicatie in het leven geroepen, die erin slaagden een nieuw softwareprogramma inzake 
wedstrijdadministratie aan te bieden, de hardware voor wedstrijden te vernieuwen en de 
communicatie-strategie uit te werken voor de Federatie.  
 
We besteden alweer met succes de nodige aandacht aan het decreet van ‘Goed bestuur’ van Sport 
Vlaanderen en de promotie van de ‘Open Sportclub’ om kansengroepen zoals vluchtelingen, 
kansarmen en personen met een handicap toegang te geven tot onze verenigingen. Het Ligaparket 
behandelde dan weer enkele cases van grensoverschrijdend gedrag. 
 
Ook de beleidscommissies vervulden hun rol en namen binnen hun verantwoordelijkheidsdomein 
enkele beslissingen, die de voorzitters straks in detail zullen toelichten.  De toenadering tussen de 
adviserende en de beleidscommissies onderling kan ik alleen maar toejuichen.  
 
Op het vlak van de informatica werden de website en Alabus verder op punt gesteld, waaronder de 
rechtstreekse aanmelding van de start-to-runners. Ook werd een project gestart om onze 
wedstrijdresultaten en ranglijsten te automatiseren en te integreren op nationaal en internationaal 
niveau. Dit initiatief kadert in het toekomstig gebruik van de ‘worldrankings’ voor internationale 
Kampioenschappen. 
 
Dat we ook alweer mooie organisaties konden bijwonen, hebben we vooral te danken aan de inzet en 
de vlotte samenwerking tussen de clubs en de Federatie. Ik ben dan ook verheugd te kunnen melden 
dat zowat alle Kampioenschappen, Bekers en voornaamste meetings vorig jaar een positieve evaluatie 
mochten ontvangen. Een woordje van dank is dan ook zeker op zijn plaats voor de inzet van de 
talloze vrijwilligers van onze clubs bij deze organisaties. Voor de BK’s waren dat Looise, ASVO, ACW, 
FLAC, LEBB, OB, OLSE, DEIN en AVLO. De Vlaamse Kampioenschappen kregen hun onderdak bij ROBA, 
AVT, DAC, VS en DEIN.  
 
Wat ons zeker positief stemt, is het feit dat we jullie een betere jaarbalans als begroot kunnen 
voorleggen, dit ondanks de zware financiële inspanningen die we leverden om bij te springen voor 
onze elite-atleten door de besparingen van de overheid. Een bewijs dat we de Federatie als goede 
huisvader beheren.  
 
Deze bloemlezing getuigt dat we het voorbije jaar zeker niet stilgezeten hebben.  Zonder de 
inspanningen en bijdrage van velen onder ons zouden we nooit zo’n positief bilan kunnen voorleggen. 
Ik ben ervan overtuigd dat we klaarstaan voor nieuwe uitdagingen, waar ik straks nog op terugkom bij 
mijn slotwoord. 
 
 
Nazicht aanwezigen door Gery Follens: 
 
83 clubs aanwezig (afwezig: BERT, HALE, TACT, VITA, ZWAT) 
 
De aanwezige 83 clubs tellen voor 559 stemmen in totaal. 
Het quorum voor de Statuten zal dus 373 zijn (als 2/3 meerderheid). 
Het quorum voor verkiezing voorzitter zal dus 280 zijn (als gewone meerderheid). 
 
Overzicht volmachten: 
ACA volmacht aan RCT 
ACBR volmacht aan BRAB 
ADD volmacht aan LOOI 
AVZK volmacht aan LYRA 
EA volmacht aan ZA 
GEEL volmacht aan ACHL 
GRIM volmacht aan ACP 
MAC volmacht aan SPVI 
MACD volmacht aan DALO 
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OLSE volmacht aan BVAC 
SACN volmacht an BREE 
VAC volmacht aan PEGA 
 

2 AANDUIDING STEMBUREAU 

De samenstelling van het stembureau: 
Wout Vandersteene (OB) 
Pol Parmentier (KKS) 
 

3 VERSLAG OVER HET GEVOERDE BELEID, JAARREKENINGEN, JAARVERSLAG, 
MEERJARENBELEIDSPLAN, BELEIDSPLAN, FINANCIËLE LANGETERMIJNPLANNING DOOR HET 
DAGELIJKS BESTUUR EN RAAD VAN BESTUUR 

Patrick Van Waes (bestuurder), namens Jos Jacobs (secretaris): 
 
Als titel voor het jaarverslag koos ik voor: 
2019, een pré-pré-Olympisch jaar bol van de sportieve successen, met aandacht voor 
clubondersteuning, communicatie en goed bestuur vanuit de Federatie. Ik moet toegeven dat ik de 
titel lichtjes moest aanpassen in functie van de uitzonderlijke omstandigheden van dit sportjaar. 
2019 werd in elk geval een fantastisch atletiekjaar voor ons landje, misschien wel het beste ooit.  
Aansluitend bij onze doelstelling om op een andere manier te communiceren zou ik willen uitpakken 
met een primeur, want we hebben de voornaamste sportieve prestaties van onze Vlaamse atleten dan 
ook samengebundeld in een filmpje, waarvan jullie nu kunnen genieten.  
De trend van 2018 werd verdergezet met maar liefst 10 medailles op de Europese Kampioenschappen 
alsook zilver voor Nafi en brons voor de Tornados op het WK in Doha met Jonathan Sacoor in de 
hoofdrol.  
Drie Europese gouden medailles met de Tornados op het EK Indoor, hoogspringer Thomas Carmoy bij 
de U2O en Paulien Couckuyt op de 400m Horden U23.  
Ook de sterke prestaties bij de Europese landencompetities met een overwinning in de First League 
bij de Meerkamp en een 6° plaats bij de landenteams poetst ons internationaal collectief blazoen op.  
Ook bij het afstandslopen scoorden we sterk met een zilveren teammedaille op het recentste EK 
veldlopen in Lissabon. En wat dan gezegd van marathonspecialist Abdi Bashir, die de 4° beste 
Europese prestatie neerzette, een boost richting uitgestelde Olympische Spelen.  
De hervorming van het decreet over de subsidiering van de sportfederaties had alweer zijn financiële 
gevolgen voor de Federatie, waardoor we verplicht werden opnieuw een bedrag uit de eigen 
middelen te voorzien ter ondersteuning van de Topsportwerking en onze elite-atleten.  
Inzake topsportbeleid werd Rutger Schmidt als topsportcoördinator gekozen. Momenteel is de 
invulling van zijn vroegere taak als Federaal trainer werpen ook afgerond met Jacqueline 
Goormachtigh aan het roer. Ook werd er inzake sport- en topsportbegeleiding verder gewerkt aan een 
vernieuwde structuur waarbij de kwaliteitsmanagers in diverse disciplines de coördinatie van het 
project mee sturen. De afbouw van de Topsportschool en de verdere uitwerking van de regionale 
werking behoren tot de werkpunten in deze materie.  
Sietske Lenchant werd aangetrokken als trainster meerkamp op de topsportschool en Steffen 
Vandermeulen kreeg naast zijn trainerstaak PSS ook nog enkele administratieve taken toegewezen.  
 
Inzake personeelsbeleid werd een vacature uitgeschreven voor communicatiemedewerker en 
opleidingsverantwoordelijke ter vervanging van Michel Jordens en Sofie Geerts. Tevens werd een 
update gedaan van de financiële en thuiswerk policy voor het personeel. 
 
Een strategische dag werd georganiseerd waarbij de krijtlijnen van de volgende jaren werden 
uitgezet. Communicatiestrategie en clubondersteuning vormen hierbij de ‘rode draad’.  
 
Het decreet van ‘Goed bestuur’ werd verder onder de loep genomen en we werkten verder aan de 
toepassing van de opgelegde regels. Leuk om mee te geven is dat Sport Vlaanderen ons bij de 
‘beteren van de klas’ catalogeerde bij een tussentijdse evaluatie van de Sportbonden eind vorig jaar. 
Dit resulteerde in een belangrijke subsidiëring. 
 
Nadat het organigram een tweetal jaar terug grondig hertekend werd, draaiden de in plaats gestelde 
beleidscommissies Jeugd, Recreatie en Organisaties op volle toeren.  
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De initiatieven die deze Beleidscommissies namen worden straks toegelicht door hun voorzitters na 
dit jaarverslag.  
 
De VAT-commissie kende een doorstart in 2019, waarbij de finalisering van hun missie en werking 
centraal stonden. Ze betrokken hun leden bij het Strategisch plan en verleenden hun medewerking 
aan de toekomstvisie van het beleid van de VAL. Tevens verstrekten ze hun advies voor de aanpassing 
van de veldloopbepalingen.  
Bij de diverse opleidingen haalden in totaal 322 trainers hun diploma, waarvan 210 aspirant-
initiators. Ook werden 25 bijscholingen voor trainers georganiseerd. 
 
De Federatie zette verder ook nog in op de promotie van de ‘Open Sportclub’ om kansengroepen 
zoals vluchtelingen, kansarmen en personen met een handicap toegang te geven tot onze 
verenigingen. Nooit eerder kende de Federatie zo’n grote aangroei van deze kansengroepen, met op 
kop de 42 clubs die minimum 1 geregistreerde atleet met beperking in zijn midden heeft. 25 clubs 
kwamen in aanmerking voor een ondersteuning. Ook werd overleg gepleegd om good practices met 
elkaar te delen.  
 
Het herwerkte tuchtreglement, onder leiding van federatiemagistraat Lut Wille, leidde tot het 
ontstaan van het ligaparket. Hierbij werd de nodige aandacht besteed aan de aanpak van het 
grensoverschrijdend gedrag. Het ligaparket behandelde 8 cases, waarvan er 1 aan de commissie 
tucht/beroep werd overgemaakt. Ter ondersteuning van de clubs werd opnieuw een samenkomst 
belegd met de vertrouwenspersonen betreffende het gebruik van het ‘vlaggensysteem’ een tool om 
dit laakbaar gedrag bespreekbaar te maken binnen onze verenigingen. Momenteel telt de Federatie 
122 vertrouwenspersonen, een mooi resultaat.  
 
De website en Alabus werden in de loop van 2019 ook verder op punt gesteld, waaronder de 
rechtstreekse aanmelding van de start-to-runner deelnemers. 
 
Ook werd een project gestart om onze wedstrijdresultaten en ranglijsten te automatiseren en te 
integreren op nationaal en internationaal niveau. Dit initiatief kadert in het toekomstig gebruik van 
de ‘worldrankings’ voor internationale Kampioenschappen. 
 
In navolging van de besluiten van de Strategische dag van de Raad van Bestuur werden een werkgroep 
informatica en communicatie in het leven geroepen. Het is de bedoeling een nieuw 
softwareprogramma inzake wedstrijdadministratie aan te bieden en de communicatie-strategie uit te 
werken voor de Federatie. Beide werkgroepen formuleerden hun adviezen begin 2020.  
 
Op juryvlak werd een werkgroep opgericht om de toekomst en de werking van de jury te bekijken. 
Het opgestelde werkdocument zal door het VCJ en PCJ geanalyseerd worden en overgemaakt worden 
aan de Raad van Bestuur voor beslissing. De lichte stijging van het aantal juryleden is een positieve 
tendens. 
 
Er werd verder gedacht aan de kwaliteit van de organisaties, waarbij het ‘evaluatiesysteem’ een 
belangrijke tool is. Ik ben dan ook verheugd te kunnen melden dat zowat alle Kampioenschappen, 
Bekers en voornaamste meetings vorig jaar een positieve evaluatie mochten ontvangen.  
 
De positieve jaarbalans ten opzichte van de vooropgestelde begroting sloot het jaar 2019 af en zorgde 
dan weer voor een optimistische terugblik van een geslaagd sportjaar.  
 
De vooruitblik naar het huidige sportjaar of wat er uiteindelijk nog van over blijft, zal onze voorzitter 
Gery vervatten in zijn slotwoord van deze Algemene Vergadering.  
 
 

4 JAAROVERZICHT BELEIDSCOMMISSIES 

4.1 Competitie 

Peter Robbens (lid BC Competitie), namens Georges Struys (voorzitter): 
De beleidscommissie is opgestart in 2017 en telt 9 leden, verkozen door de clubs. In 2019 zijn in 
totaal 10 vergaderingen doorgegaan waarvan alle verslagen op de website van de federatie te 
raadplegen zijn. 
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Maandelijks wisselen de verschillende commissies en RVB van de VAL adviezen uit. Het is de 
bedoeling om tweejaarlijks (pare jaren) een denkdag te organiseren voor zij die geïnteresseerd zijn. 
In de onpare jaren zou dan een denkdag onder de verschillende beleidscommissies van de VAL 
georganiseerd kunnen worden. 
Het is de taak van deze commissie om de beleidsaccenten te vertalen in de Vlaamse competitie. 
 
De doelstellingen uit het beleidsplan 2017-2020: 

 Een evenwichtig uitgebouwde competitiekalender met aandacht voor de kwaliteit van 
organisaties voor alle belanghebbenden 

 Gestroomlijnde en geïntegreerde reglementen 
 Nieuwe organisatievormen en formats die de kwaliteitsdoelstellingen beter implementeren 

 
Concrete initiatieven en projecten: 
In de loop van 2019 heeft de BC Competitie het concept van de Beker van Vlaanderen anders 
uitgewerkt. De Cadetten/Scholieren zullen in 2020 worden samengevoegd. In 2021 zal ook de IC KBAB 
en BVV mannen en vrouwen samengevoegd worden. Hiervoor zijn enkele reglementswijzigingen 
doorgevoerd zodat de overgang vlot zal verlopen in 2020 en 2021. 
 
Op vraag van de BC Competitie heeft de VAT-commissie de veldloopreglementering geanalyseerd. 
Daarnaast is er ook overlegd met de BC jeugd om alles goed op elkaar af te stemmen. Op advies van 
de VAT-commissie en de kwaliteitsmanager afstandslopen zijn bijvoorbeeld de afstanden van het 
veldlopen verlengd. 
 
Bestaande reglementen werden bijgewerkt waar nodig: veldloopreglementering, reglement 
indoorwedstrijden, wedstrijdenprogrammering en sportreglementen. 
 
Statistische gegevens omtrent competitie (aantal wedstrijden, aantal competitie-leden,…) zijn terug 
te vinden in het Jaarverslag van de federatie. 
 

4.2 Jeugd 

Mieke Seminck (interim-voorzitter): 
De beleidscommissie is opgestart in 2017 en telt 6 leden, verkozen door de clubs. In 2019 zijn in 
totaal 6 vergaderingen doorgegaan waarvan alle verslagen op de website van de federatie te 
raadplegen zijn. 
 
Mieke verwijst bij het begin van het jaaroverzicht naar een quote uit het Huishoudelijk Reglement 
van de federatie: “Jonge kinderen (<14 jaar) zich laten amuseren tijdens sportieve activiteiten en zin 
laten krijgen voor een levenslange atletiekcarrière”. Met deze zin in het achterhoofd is de commissie 
aan de slag gegaan om de jeugdwerking te hervormen en een beleidsvisie uit te stippelen. 
 
De nieuwe jeugdvisie is gebaseerd op het Canadese “LTAD”-model (Long Term Athlete Development”. 
Men heeft vastgesteld dat atletiek een laat specialisatiesport is en dat topprestaties geleverd worden 
rond 25 à 30 jaar. Bovendien zou een atleet 10 jaar nodig hebben om dit topniveau te bereiken. 
Vanaf de 15 jaar zou men dus voorzichtig “serieus” kunnen beginnen trainen. Maar wat met de 
voorafgaande jaren…? 
 
Om deze visie tot bij de clubs te brengen, werden 5 clubbezoeken georganiseerd (in totaal waren 50 
clubs vertegenwoordigd). Hier konden ook bezorgdheden en meningen gehoord en uitgewisseld 
worden. 
Met deze informatie is het volgende tot stand gekomen: 
 
In de eerste fase richt men zich tot de Kangoeroes en Benjamins waarbij een brede en algemene 
ontwikkeling essentieel is.(motorische stappen in basisvaardigheden zoals voortbewegen en 
objecthantering maar ook inzetten op sociale, emotionele en verstandelijke ontwikkeling) 
 
Het implementeren van dit LTAD-model in de praktijk volgens de clubs: 

 het belang van trainen/sporten volgens motorische vaardigheden (al vinden clubs het moeilijk 
haalbaar om groepen te maken op basis hiervan) en zorgen voor differentiatie binnen één 
training 

 Prestaties moeten in het teken staan van persoonlijke vooruitgang/succesbeleving. Géén 
podia of ranglijsten en een prijs (medaille/aandenken/…) voor elke deelnemer 
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 Competities zouden max. 2uur mogen duren, met maximale beweegtijd. Voor Kangoeroes: 
aangepaste atletiekproeven. Voor Benjamins: met aanpassingen in technische uitvoering. 
Prestaties zullen semi-exact gemeten worden en er is volledige deelname aan alle proeven 
via een doorschuifsysteem gedurende die 2 uur. Op die manier kan ook de competitie van 
Pupillen en Miniemen ernaast georganiseerd worden binnen een beperkte tijdspanne. 

 
Aan de hand van bovenstaande informatie werd een aangepaste wedstrijdvorm uitgewerkt in het 
voorjaar van 2020 en reeds getest tijdens een trainingsmoment en sportkamp. Er volgen nog 2 
officiële testmeetings in september 2020 met de bedoeling dan definitief te implementeren vanaf het 
zomerseizoen 2021. 
 
De Kids&Co-dag zal doorgaan op 17 oktober 2020 te Aalst. Hier zal tevens een voorstelling gedaan 
worden van deze nieuwe wedstrijdvorm met de aangepaste en nieuwe disciplines voor Kan/Ben. 
 

4.3 Recreatie 

T. Willaert (voorzitter): 
De beleidscommissie is opgestart in 2017 en telt 9 leden, verkozen door de clubs. In 2019 zijn in 
totaal 8 vergaderingen doorgegaan waarvan alle verslagen op de website van de federatie te 
raadplegen zijn. 
 
Enkele statistieken: 

 In 2019 waren er 8.286 aangesloten recreanten, een stijging met 175 tov. 2018 waardoor we 
nu terug op het niveau zitten van 2009. 

 25,4% van de leden van de federatie heeft een recreatief statuut (zonder rekening te houden 
met de niet-actieve leden met vergunning) 

 Gemiddeld zijn 92 recreanten aangesloten per vereniging 
 Steeds meer verenigingen sluiten hun Start2Run-deelnemers aan als recreant met een 

jaaraansluiting. 
 77% van de verenigingen organiseert een Start2Run-sessie die aangegeven werd bij de 

federatie. 
 60% van de verenigingen nam deel aan het Recreatiesportfonds waar €55.000 verdeeld werd. 

Dit komt overeen met een gemiddelde van €509 per club en een gemiddelde bijdrage per 
recreant van €9,50. 

 70% van de verenigingen organiseert minstens één jogging. (niet alle verenigingen registreren 
hun jogging bij de federatie) 

 
In 2019 heeft de BC Recreatie verschillende items behandeld, waaronder: ondersteuning voor clubs, 
meerwaarden voor joggers, aanbod voor organisatoren van wegwedstrijden, alles omtrent het 
Recreatiesportfonds, infosessies, loopomlopen, opleidingen,… 
Op vlak van opleidingen organiseerde Running&Co 21 verschillende workshops naar loopbegeleiders 
en 40 personen behaalden het diploma van Initiator Running. Er werd bovendien ook een 
laagdrempelige opleiding Co-Runner uitgewerkt. (opleiding van 8uur gericht naar begeleiders van 
startende joggers) 
Ook de Running&Co-dag op 19/11/2019 te Beernem was een hoogdag voor onze werking. Er waren 
een 140-tal aanwezigen en de sessies werden druk bijgewoond. 
 
Voor de werking in 2020 zal de Corona-problematiek heel wat roet in het eten gooien. Zo gingen de 
afgelopen vergaderingen bijna steeds door via videotools en werden daardoor o.a. een aantal 
projecten on-hold gezet. Anderzijds werden ook enkele opportuniteiten gecreëerd, zoals een aantal 
succesrijke webinars en de uitrol van een draaiboek voor vrije joggings en organisatie van virtuele 
joggings.  
De regels ivm. toekenning van het RSF werden ook aangepast in functie van de Corona-problematiek. 
Dit door Sport Vlaanderen gesubsidieerde project zal tevens wegvallen. De Raad van Bestuur zal 
moeten beslissen of de federatie dit al dan niet overneemt. 
 
De commissie doet bij deze een oproep naar de organisatoren van joggings om zoveel mogelijk 
korting te geven aan VAL-atleten die deelnemen. Dit om zowel de deelname van eigen atleten te 
stimuleren alsook om te stimuleren dat dit voor niet-aangesloten lopers een stimulans is om toch aan 
te sluiten. 
De commissie staat open voor input en medewerking van de clubs. 
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5 FINANCIEEL VERSLAG PENNINGMEESTER 

5.1 Beheersrekeningen 

Ter vervanging van penningmeester Erik Chevrolet bespreekt Tony Willaert uitvoerig de 
beheersrekeningen van het boekjaar 2019. 
 
Het boekjaar wordt afgesloten met een negatief resultaat van -€20.815,58. 
Het begrootte resultaat was -€36.557,58. 
 
Zowel de uitgaven als de inkomsten bleven globaal gezien niet binnen de begroting (<5%). Er waren 
€16.853,20 of 0,52% minder uitgaven dan begroot. De inkomsten waren €1.111,20 of 0,03% lager dan 
de vooropgestelde begroting. 
 

5.2 Balans 

Liquiditeit: 
Het vermogen om met de beschikbare middelen schulden op korte termijn te betalen (leveranciers, 
personeel,...). 
De ratio in 2019 is 4,17 (moet idealiter >1 zijn) 
Dit is het hoogste resultaat van de laatste 5 jaar. 
 
Solvabiliteit: 
De verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen. 
De ratio in 2019 is 58,97% (moet idealiter > 25% zijn) 
 
Resultaatverwerking: 
De Raad van Bestuur stelt voor om het negatief resultaat van het boekjaar (-€20.815,58) toe te 
voegen aan het overgedragen resultaat. Daardoor bedraagt het gecumuleerd overgedragen resultaat 
na resultaatverwerking € 587.490,28. 
 

5.3 Verslag Revisor en financieel comité 

De revisor heeft de rekeningen nagezien en is van oordeel dat alles conform de Belgische wetgeving 
verlopen is en heeft onze financiële regeling van hun kant goedgekeurd. 
 
Ook het financieel comité heeft de boekhouding nagezien. Hun verslag: 
 
Pepermans Joan (RAM), Vanbinst Roger (VAC) en Van De Gender Jelle (ACHL) verklaren hierbij dat zij, 
op datum van 11 maart 2020 en in aanwezigheid van Michael Smits (verantwoordelijke financiën en 
boekhouding) en Algemeen Directeur Ludwig Peetroons de boekhouding van de Vlaamse Atletiekliga 
vzw met betrekking tot het dienstjaar 2019 op onregelmatigheden hebben gecontroleerd. 
 
Na nazicht van de balans, beheersrekeningen, banksaldi en verantwoordingsstukken, beschouwen zij 
de boekhouding als correct en dientengevolge stellen zij voor de Raad van Bestuur, voor het 
dienstjaar 2019, te ontlasten. 
 
 

5.4 Goedkeuring en kwijting 

De AV keurt het financieel verslag goed. 
De AV verleent kwijting aan de bestuurders. 

 

5.5 Begroting 

Tony Willaert geeft uitleg bij de ter goedkeuring voorgelegde begroting. 
 
De totale kosten bedragen €3.327.894,53 en de opbrengsten bedragen €3.299.870,20 wat een saldo 
maakt van -€28.024,26. 
 
Wijzigingen aan de bijlage bij de begroting: 

 Vergunning Wedstrijdatleten: (indexverhoging van 1,88% + opvang structurele besparingen) 
  2019 2020 

jaarbijdrage €26,82 29,00 
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vanaf 1 juli €21,44 23,00 
vanaf 1 sept €7,37 8,00 

 Wordt pas doorgerekend in 2021 (Corona) 

 Vergunning Recreanten: (indexverhoging van 1,88%) 
  2019 2020 

jaarbijdrage €13,28 13,53 
vanaf 1 sept €6,78 6,91 

 Afschaffing Start2Run-leden = nieuwe bijdrage 
 

 Aanpassing bijdrage Start to Run = Recreant 
 2019 2020 
Jaarbijdrage STR €6,50 
STR = recreant  €13,53 
 

 Ontbrekend jurylid BVV en interclub: 
 2019 2020 
 €25,00 75,00 
Grotere stimulans om jurylid mee te sturen 

 
De AV keurt de begroting goed. (op 2 clubs na) 
 
 

5.6 Verkiezing financieel comité 

Cor Van Hoof (VS) en Joan Pepermans (RAM) zijn alvast kandidaat voor het financieel comité volgend 
jaar. 
 

6 INTERPELLATIES 

/ 
 

7 UITREIKING VAN DIPLOMA’S 

1. De hierna vermelde verenigingen worden gefeliciteerd met hun overwinning in de  Beker van 
Vlaanderen 2019 en ontvangen een diploma: 

 
Pupillen en Miniemen meisjes 
ROBA 
 
Cadetten en Scholieren meisjes 
Landelijke 1  LYRA 
Landelijke 2A  FLAC 
Landelijke 2B  RCT 
Landelijke 3A  STAX 
Landelijke 3 B  ZWAT 
 
Vrouwen 
Ereafdeling KBAB RESC (LBFA) 
Ereafdeling VAL  KAAG 
Landelijke 1  LYRA 
Landelijke 2 A  STAX 
Landelijke 2 B  ZWAT 
Landelijke 3  HAKI 
 
 
 
Pupillen en Miniemen jongens 
KAAG 
 
Cadetten en Scholieren jongens 
Landelijke 1  KAAG 
Landelijke 2 A  DAC 
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Landelijke 2 B  ATAC 
Landelijke 3 A  ACA 
Landelijke 3 B  VS 
 
Mannen 
Ereafdeling KBAB RESC (LBFA) 
Ereafdeling VAL  ACHL 
Landelijke 1  STAX 
Landelijke 2 A  ABES 
Landelijke 2 B  ASVO 
Landelijke 3  ACP 
 
Masters mannen en vrouwen 
Landelijke 1  ACHL 
Landelijke 2 A  RIEM 
Landelijke 2 B  ADD 
Landelijke 3  STAX 
 
 
 

2. Volgende verenigingen ontvangen een diploma van de KBAB voor hun overwinning in een 
interclubrangschikking per categorie en/of een algemene interclubrangschikking van de 
Belgische kampioenschappen veldlopen 2019: 

 
Meisjes, vrouwen interclub per categorie/algemeen 
Cadetten    RIEM 
Scholieren    DUFF 
Juniores    AVT 
Korte Veldloop    RESC (LBFA) 
Seniores    AVR 
Algemeen Cad/Sch/Jun/KV/Sen AVT 
 
Jongens, mannen interclub per categorie/algemeen 
Cadetten    CSF (LBFA) 
Scholieren ROBA 
Juniores    DCLA 
Korte veldloop RFCL (LBFA) 
Seniores OEH 
Algemeen Cad/Sch/Jun/KV/Sen DCLA 
 
Algemeen mannen en vrouwen:  AVT 
 
 

8 SLOTWOORD VOORZITTER / AFSLUITING VERGADERING 

 
Voorzitter Gery Follens sluit de vergadering af met een woordje van dank: 
 
2020 hadden we ons allemaal voorgesteld als een jaar vol sportieve hoogtepunten met de Olympische 
Spelen als hoofddoel, maar het vervelende beestje heeft er anders over beslist.  
Sinds begin maart houdt de pandemie de maatschappij en de sportwereld in zijn greep en ook dat 
moesten de clubs en de Federatie aan den lijve ondervinden. Zowat alle grote sportieve uitdagingen 
vielen in het water zodat de focus van onze atleten en hun trainers moest verlegd worden.  
 
Maar ook in deze crisissituatie probeerden we vanuit de Federatie het hoofd koel te houden en 
beseften dat we nu meer dan ooit dat we de clubs de nodige ondersteuning moesten geven.  
De werkgroep Back on Track speelde zeer accuraat en snel in op de steeds veranderde 
veiligheidsmaatregelen en bood de clubs de nodige tools aan om hun trainingen veilig te laten 
verlopen. Hierbij speelde een zeer vlotte communicatie een zeer belangrijke rol. Ook bij de 
heropstart van de competitie begin augustus vierden flexibiliteit en creativiteit hoogtij waarbij we de 
nodige initiatieven namen met de invoering van de micromeetings en de poging om voor elke 
categorie van atleten nog een Kampioenschapsuitdaging aan te bieden. En hopelijk slagen we daarin. 
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Nu reeds gaan onze gedachten uit naar het nakende winterseizoen. Ook hier zal de evolutie van de 
pandemie bepalen welke sportieve uitdagingen we kunnen aanbieden aan onze atleten en hun 
entourage. Volgende dinsdag start het overleg hierover. 
 
Dat we de clubs niet in de kou willen laten staan en hen ook financieel een ruggensteuntje willen 
aanbieden, heb ik reeds aangekondigd op de online conference eerder dit jaar. Daar beslisten we dat 
we een deel van de aansluitingsbijdrage aan de Federatie niet zouden aanrekenen. Hiervoor spraken 
we deels ons reservefonds aan, dat we door de jaren heen hebben opgebouwd. Maar ik heb nog goed 
nieuws want ook vanuit het Vlaamse Noodfonds zal elke club een financiële ondersteuning mogen 
verwachten. Eerstdaags zullen we een belangrijke som verdelen naar de clubs naar rato van een 
forfaitaire bijdrage in de derving van de inkomsten en de gemaakte onkosten naar aanleiding van de 
corona-crisis. Voor beide tussenkomsten durven we toch gewag te maken van een som van om en bij 
de €230.000 om onze clubs te ondersteunen.  
 
Ik hoop van harte dat we nu stilaan terug het geweer van schouder mogen veranderen en terugkeren 
naar een ietwat normalere situatie. De eerste uitdagingen voor de Federatie zijn ongetwijfeld de 
organisatie van de uitgestelde Strategische dag, waarbij de krijtlijnen voor de volgende Olympiade 
zullen vastgelegd worden. Ook nieuwe ideeën rond het competitie-format die we lanceerden in de 
crisisperiode kunnen hierbij zeker meegenomen worden. Micromeetings en verplichte 
voorinschrijvingen zouden wel eens hun definitieve intrede kunnen gemaakt hebben in de 
atletiekwereld. Zo zie je maar dat ‘elk nadeel soms een voordeel heeft’, zou Jan Mulder zeggen... 
 
Het wordt ook zeker uitkijken naar de vernieuwde samenstelling van de Beleidscommissies die reeds 
bijna 4 jaar op hun teller hebben. Eind dit jaar zal er trouwens een oproep voor kandidaten worden 
georganiseerd. We hopen ook hier een voldoende respons te krijgen vanuit de clubs. 
 
Inzake personeelsbeleid moesten we ook ingrijpen na de sluiting van de topsportscholen. Enkele 
personeelsleden werden op Technische werkloosheid geplaatst en het telewerk werd voor ons 
personeel een vaste regel. Ook de vergadertechnieken werden aangepast aan de situatie en online 
conferences en webinars vierden hoogtij. 
Ondertussen heeft Sietske Lenchant de plaats ingenomen als nieuwe opleidingsverantwoordelijke van 
de Federatie als opvolgster van Sofie Geerts, die ervoor gekozen heeft om een andere uitdaging aan 
te gaan. Ik hou er dan ook aan Sofie te bedanken voor al de geleverde inspanningen binnen haar 
verantwoordelijkheidsdomein. Verder heeft Ben Ghyselinck de stoel ingenomen als 
communicatieverantwoordelijke als vervanger van Michel Jordens, een levende encyclopedie van 
onze atletieksport, die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Michel hebben we steeds 
gekend als een zeer plichtsbewust medewerker. Eerst verdiende hij zijn sporen bij de Technische Staf 
aan de zijde van Ferdi Geeroms. Hij combineerde dit met het trainerschap bij de Halve Fond en 
Fondlopers van DCLA waarbij we graag de atletieklegendes William Van Dijck, Marleen Renders en 
zijn partner Corinne Debaets citeren. Toen Jos Verleysen om gezondheidsredenen een stap opzij 
moest zetten, nam hij zonder aarzelen de fakkel over als hoofdredacteur van Atletiekleven, een job 
die hij tot de laatste dag zeer getrouw ter harte nam. Bedankt Michel. Ondertussen hebben we hem 
reeds uitgewuifd met een coronaproof receptie op de Federatie.  
 
Het coronaproof aanbieden van de Algemene Vergadering mag ons niet beletten de clubs in de 
bloemetjes te zetten die in 2019 een bijzondere sportieve prestatie hebben geleverd bij de 
interclubcompetities. De bijhorende diploma’s kan je bij het buitengaan van de zaal terugvinden op 
een tafel. 
 
Een woordje van dank is zeker op zijn plaats voor de leden van de Raad van Bestuur, die op een 
positieve en constructieve manier hebben bijgedragen bij het uitwerken van het beleid en het nemen 
van de nodige beslissingen. Hierbij wil ik in het bijzonder Robin Ramaekers bedanken voor zijn inzet 
als voorzitter van de beleidscommissie jeugd. Om beroepsredenen kon en mocht hij deze job niet 
verder combineren en moest hij een stap opzijzetten uit de Raad van Bestuur.  
Ik dank ook in het bijzonder de commissies voor hun advies en hulp bij het realiseren van onze 
doelstellingen en de Provinciale comités voor hun mooie werk op regionaal niveau.  
Een woordje van dank gaat natuurlijk ook uit naar alle juryleden voor hun niet aflatende inzet en in 
het bijzonder de jury-aanduiders in hun niet te benijden taak om elke wedstrijd te voorzien van een 
uitgebalanceerd jurykorps. 
Ik richt mij ook graag naar de clubbesturen en de trainers, die we als ambassadeurs voor onze sport 
kunnen beschouwen en er samen voor gezorgd hebben dat we fier kunnen zijn op de behaalde 
resultaten in 2019. Tot slot zou ik me willen richten tot het personeel van de VAL. Wij danken hen 
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alweer voor hun volbrachte opdrachten het voorbije jaar en zeker ook voor de organisatie van deze 
algemene vergadering.  
Plichtsbewust zorgden zij alweer voor de nodige ondersteuning bij het beleid en vooral ook voor de 
continuïteit van de werking van onze Federatie.  
Laat ons op de ingeslagen weg verder gaan in voorbereiding van het belangrijke Olympisch jaar 2021.  
Vanzelfsprekend ook een woordje van dank aan de plaatselijke club OB, die de gastheer was van deze 
algemene vergadering. 
 
Dit jaar zal ook de Algemene vergadering op een andere manier worden afgesloten dan we normaal 
gewend zijn. Desalniettemin hielden we eraan jullie honger wat te stillen en bieden jullie een 
coronaproof broodjeslunch aan om mee te nemen voor onderweg. Bedankt voor jullie aanwezigheid 
en bijdrage aan de algemene vergadering en ik wens iedereen nog een behouden terugweg. 
 
De AV zal in 2021 doorgaan in de provincie Oost-Vlaanderen. 
 
 


