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CV Bestuurder/voorzitter 

 
De gegevens in dit document moeten de algemene vergadering in staat 
stellen: 
- de voorwaarden om bestuurder/voorzitter te zijn (Art. 13 statuten) te controleren en beoordelen. 
- een overzicht van de nevenfuncties en andere relevante biografische informatie over de individuele 

kandidaat-bestuurder/voorzitter te geven (Art. 13 statuten) 

1 Personalia 

Naam: Gery Follens 
Geboortedatum:  20/01/1960  Geboorteplaats: Waregem 
Adres: 2500 Lier, De Heyderstraat 23 Bus 3 
 
Nationaliteit: Belg 
Indien niet-Belg: woont in België sinds      /     /   . 
 
Familierelaties binnen personeel: Nihil 
 
Club: AC Lyra vzw 
Tewerkstelling: Federaal politieambtenaar – in NAVAP (Non activiteit voorafgaand aan 
pensioen) 
 
Lid van de federatie sinds   25/05/1984. 

2 Clubactiviteiten 

Bestuurslid van  20/05/1986 tot heden.  
Functie(s) in bestuur van de club (voorzitter, secretaris, …): 
Secretaris sinds 2002. 
 
Andere taken binnen de club (jury, trainer, feestcomité, …): 
Jurylid, trainer, meetingleider 

3 Federatieactiviteiten 

Manda(a)t(en) in de raad van bestuur van de federatie: 
Lid RVB : 18/03/2009 tot heden 

 
Functie(s) in de raad van bestuur van de federatie: 

Secretaris RVB : 26/03/2012 tot heden 
 
Andere functies/activiteiten voor de federatie: 

Lid RVB KBAB  01/04/2010 tot  heden - vergoeding door federatie: N 
Secretaris-Generaal KBAB 01/02/2016 tot heden - vergoeding door federatie:N 
Lid Dagelijks Bestuur VAL sinds 2010 – vergoeding door federatie: N 
Voorzitter Recreatiecommissie 2010-2014 – vergoeding door federatie: N 
Voorzitter Vlaamse Atletiekbestuurders (VLAB) 2009-2014 – vergoeding door 

federatie: N 
Lid Selectiecommissie 2018 tot heden – vergoeding door federatie: N 
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4 Andere relevante informatie 

 Lid van stuurgroep Strategisch project Hervorming VAL 2015-2016 & 2017-2018 
 10 jaar lid Van Provinciaal Comité Antwerpen 1999-2009 
 20 jaar Jeugdcoördinator en jeugd- en clubtrainer – diploma B-trainer VTS 
 Delegatieleider Wereld Kampioenschappen Juniores 2010 (Moncton) – 2012 

(Barcelona) 2014 (Eugene) - EK Juniores  2013 (Rieti) – EK Beloften 2015 (Tallin) – 
EK Scholieren 2016 (Tbilisi) – EK Juniores 2017 (Grosseto) - WK Juniores 2018 
(Tampere) 

 20 jaar jurylid 
 Lid van VAT 
 35 jaar lid van AC LYRA, waarvan 20 jaar secretaris van de club 
 Meetingleider AC LYRA 
 Vaste speaker bij eigen organisaties en gelegenheidsspeaker bij Flanders Cups, 

Kampioenschappen en op aanvraag clubs 
 Vaste medewerker ‘Memorial Van Damme’ 

 
5 Kandidatuur voorzitterschap 
 

Gezien ik de kans kreeg mij op verschillende domeinen in te werken in Raad van Bestuur 
en het Directiecomité van de VAL gedurende 10 jaar en er nog heel wat uitdagingen op 
til staan, meen ik een meerwaarde te kunnen blijven betekenen als voorzitter bij de 
Vlaamse Atletiekliga. 

Beroepservaring en beschikbaarheid 
Beroepshalve heb ik de laatste 20 jaar van mijn loopbaan bij de Federale Politie een 

leidinggevende functie vervuld, eerst als verantwoordelijke van het opleiderskorps en 
daarna als diensthoofd Personeelsmanagement bij de Directie Selectie en Rekrutering. 

Sinds 01-02-2018 heb ik ‘non-activiteit voorafgaand aan het pensioen’ verkregen, 
waardoor ik nu over heel wat meer vrije tijd beschik om de functie van voorzitter op te 
nemen.   

Engagement 
Inzake engagement de laatste jaren kan ik aanhalen dat ik, als lid van de Stuurgroep 

rond het ‘Strategisch project’ van de VAL, actief meegewerkt aan de hervorming van 
de Federatie en aan het herwerken van de statuten en het Huishoudelijk Reglement.  
Het blijven werken aan de principes van Goed Bestuur blijft hierbij een belangrijk 
aandachtspunt om onze Federatie een positieve uitstraling te geven. 

Als lid van de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur (Directiecomité) van de VAL 
had ik 5 jaar de leiding over de Recreatiecommissie. Het jarenlang ijveren om het 
belang van recreatiesport in onze sporttak te benadrukken, kreeg tijdens mijn 
voorzitterschap een positieve impuls door de invoering van het ‘Recreatiesportfonds’, 
analoog met het gekende Jeugdsportfonds. Het is dan ook de bedoeling elke vereniging 
met een kwalitatieve recreantenwerking een graantje te laten meepikken. Bovendien 
moeten we blijven inzetten op de recreantenwerking, want zij vertegenwoordigen een 
belangrijke groep aan leden. Het is dan ook een uitdaging om tools te vinden om de 
talrijke joggers te overtuigen bij de Federatie aan te sluiten. 

Door mijn functie van Secretaris-Generaal binnen de KBAB, streef ik ernaar de banden 
met de LBFA te versterken en er samen naar te streven onze sport een positief imago 
te geven op Nationaal en Internationaal vlak.  

Door mijn bijdrage als speaker probeer ik ook de kwaliteit van de Kampioenschappen en 
meetings naar een hoger niveau te tillen, hetgeen de atletieksport en de atleten alleen 
maar ten goede kan komen.  

Internationale ervaring en uitstraling - Topsport 
Ook bij mijn taak als delegatieleider bij diverse Internationale Kampioenschappen (WK 

Juniores Moncton 2010 - Barcelona 2012 – Eugene 2014 / EK Juniores Rieti 2013 / EK 
Beloften 2015 / EK Scholieren 2016 / EK Juniores 2017 / WK Juniores 2018) streef ik 
ernaar de atleet centraal te plaatsen en de sfeer en vooral de teamgeest optimaal aan 
te wakkeren met (meestal) gunstig gevolg voor de prestaties van onze atleten. Ook de 
contacten met de elite-atleten en hun begeleidende trainers zijn een belangrijke tool 
om hun manier van werken te ontdekken en de bezorgheden te leren kennen die leven 
binnen deze groep. De contacten met de beleidsmensen van de buitenlandse 
Federaties hadden ook steeds een verrijkend resultaat. 
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Als lid van de selectiecommissie wil ik mijn bijdrage blijven leveren bij het selectiebeleid 
van de Federatie. Dit beleid moet ernaar streven onze atleten op een eerlijke manier 
kansen te geven als ambassadeurs voor onze sport.  

Trainerservaring 
Op het sportieve vlak heb ik een jarenlange ervaring als jeugdcoördinator en clubtrainer. 

Het leggen van een brede en polyvalente basis bij de jeugd in een vereniging is 
ongetwijfeld één van de sleutels van het succes. Mijn opleidingen tot jeugdinitiator en 
trainer B en de bijscholingen waarvan ik als VAT-lid mocht genieten, hielpen me 
daarbij enorm. Mijn sportieve ervaring en contacten met de trainers, atleten en 
clubbestuurders leerden mij hun noden en behoeften kennen, zodat ik voor hen als 
spreekbuis kan dienen bij de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur. 

Op trainersvlak binnen de verenigingen zou ik ook het cluboverschrijdend belang willen 
benadrukken waar de vooruitgang en optimale begeleiding van de ‘atleet’ centraal 
staan en blijf ik ernaar streven om onze ‘kow-how’ te delen met de andere 
atletiekclubs. Daarbij dienen we zeker de opleidingen en bijscholingen voortdurend bij 
te schaven in functie van de noden van onze atleten.  
Ook hiervoor speelt de VAL een niet te miskennen en ondersteunende rol spelen, die 
momenteel vertaald wordt in het project van de regionale werking.  

Bijdrage bij organisaties - clubondersteuning 
Als organisator van de clubmeetings, waar we ‘kwaliteit’ steeds hoog in het vaandel 

dragen en meetingleider bij enkele grotere Kampioenschappen de laatste jaren kan ik 
ongetwijfeld ook een woordje meepraten over de eisen waaraan een kwalitatieve 
organisaties dienen te voldoen. Dit heeft er ook toe geleid dat wij als vereniging vanaf 
dit jaar instappen in het circuit van de Flanders Cup, na een jarenlang aanbod van 
hoogstaande ‘Athletics Classic’-meetings. 

Hierbij aansluitend werd onder mijn impuls een evaluatiesysteem in het leven geroepen. 
Ik pleit ervoor dat de organisaties grondig geëvalueerd worden om de organisatoren 
ertoe aan te zetten de hoogste kwaliteit na te streven en steeds maar te verbeteren. 
Belangrijk is dat we hierbij vanuit de Federatie de clubs met raad en daad bijstaan voor 
hun organisaties. 

Marketing 
Ik meen dat we op het vlak van de marketing, public relations en sponsoring heel wat 

inspanningen moeten doen om middelen aan te boren om de werking van de Federatie 
te verbeteren en ook de beleidsmensen en media te overtuigen van het belang en de 
waarde van onze sport. De externe uitstraling van onze Federatie blijft een niet te 
verwaarlozen werkpunt. Op dit vlak dienen we zeker investeringen te doen naar 
personeelsbestand toe, die zich op termijn moeten terugbetalen. 

Clubengagement 
Ook bij mijn taak als secretaris van de club, die ik reeds meer dan 20 jaar vervul, deed 

ik de nodige ervaring op om aan te voelen dat de ondersteuning van de clubbesturen 
vanuit de VAL een blijvende ‘must’ blijft. De VLAB, waar ik deel van uitmaakte en een 
tijd fungeerde als voorzitter, was hiervoor de ideale ‘tool’ om de bestuurders en 
medewerkers van de clubs bij te scholen bij alle vernieuwingen die zich aanboden. 

Jury-ervaring 
Sinds een 20-tal jaar fungeer ik ook reeds als jurylid. Ook in dit domein zijn er 

ongetwijfeld suggesties en verbeteringsvoorstellen, waaraan ik graag mijn 
medewerking wil verlenen. Vooral de verjonging van ons jurykorps is een werkpunt, 
waar dringend werk moet van gemaakt worden. Het openstaan voor vernieuwende 
ideeën is hier zeker aan de orde. 

 
Mijn beschikbaarheid, engagement, verantwoordelijkheidszin, luister- en actiebereidheid 

en opgedane ervaring bij organisaties en in diverse geledingen van onze federatie zou 
ik dan ook graag uitspelen als voornaamste troeven bij mijn kandidatuurstelling als 
voorzitter.  

 
Lier, 05-02-2019. 


