
 
Beleidscommissie 07.09.2020 
 
Aanwezig:  Tony Willaert, Geert Verdoodt, Marc Beullens, Roland De Bois, Roland Van 

Daele, Wim Poelmans, Paula Vanhoovels 
Verontschuldigd: Nele Groenweghe, Fabienne Truyens, Betty Autrique 

 
1. Beleidsplan 

Het beleidsplan werd per 1/9 ingediend bij Sport Vlaanderen. 
Rode draad = kwaliteit 
1° kwaliteit van de loopbegeleider 

 Opleiding en bijscholing 
2° kwaliteit van het aanbod in de clubs 

 Projectaanvraag 1 
Infosessies voor recreanten in de clubs 

 Online informatiesysteem 
 Running&Co dag 

 Projectaanvraag 2 
Loopbelevenis (project 2, gericht naar Mindfulrunning en Slowrunning) 

 
De Raad van Bestuur voorziet een strategische oefening in het najaar waar de plaats van recreatie binnen de VAL 
verder zal besproken worden. Afhankelijk daarvan kan het beleid nog gewijzigd worden. Momenteel worden dus 
geen belangrijke beslissingen in de werking genomen. 
Voor de strategische oefening zullen de leden van de beleidscommissies uitgenodigd worden. 
 
Feedback AV VAL 
Tony gaf een verslag van de werking tijdens de AV van 5/9. 
Er waren geen bemerkingen. 
 
Running &Co dag 
Er wordt geopteerd om de Running&Co dag niet fysiek te organiseren, wel digitaal. 
Optie om op zaterdag 7/11 (10u) de Running&Co maand te openen met een openingswoord en een video-
interview met Bashir Abdi + start van de Running&Co-verbindingsloop (zie verder) 
 
Daarna elke week een webinar waarbij de docent telkens een code/tip/vraag geeft. Wie aan het eind van de rit 
alle codes/antwoorden heeft verzameld komt in aanmerking voor een prijs. 
 
Paula contacteert lesgevers om te zien wie een webinar wil geven. 
De webinars zullen gespreid over een maand op verschillende dagen van de week georganiseerd worden. 
 
Virtuele challenges 
Er wordt voorgesteld om een “verbindende” challenge te organiseren. 
Idee: we laten op 7/11 5 (3?) estafettestokjes vertrekken vanuit de uithoeken van het land met de opdracht dit 
binnen de week door te geven aan een andere vereniging via een loop van de ene plaats naar de andere. De club 
die de stok doorgeeft moet dat registreren bij Running&Co (Paula) zodat de stok kan “gevolgd” worden. In de 
estafettestok steekt een opgerold document waarop de data van ontvangst en de namen van de clubs 
genoteerd worden.  
Idee:  

 van de loop wordt een registratie (foto van de loop of foto van de groep) op Facebook geplaatst  

 doel is dat elke stok zo snel mogelijk 500km aflegt 

 de clubs contacteren zelf een volgende club naar keuze 

 opvolging van de stok door leden van de BC Recreatie 

 incentive voor deelnemende clubs 
 
Samenwerking Sporttijden 
Tony maakt een sneuvelnota betreffende een mogelijke samenwerking met Sporttijden/Hopa Sports. Deze 
wordt later verder besproken. 


