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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: Geert Verdoodt 
Geboortedatum: 30 /   10   / 1965 Geboorteplaats: Aalst 
Adres: Alfons Van De Maelestraat 66  9320 Erembodegem 
 
Nationaliteit: Belg 
Indien niet-Belg: woont in België sinds      /     /   . 
 
Familierelaties binnen personeel:  geen 
 
Club: Alva  
Tewerkstelling: Leraar lichamelijke opvoeding Don Bosco Instituut Halle 
 
Lid van de federatie sinds       /      /  1978   . 

2 Clubactiviteiten 

Bestuurslid van     /  03   /2010    tot  op heden     /      /  
Functie(s) in bestuur van de club (voorzitter, secretaris, …): 
 
Voorzitter Alva 
 
Andere taken binnen de club (jury, trainer, feestcomité, …): 
 

3 Federatieactiviteiten 

Manda(a)t(en) in de raad van bestuur van de federatie: 
/     /    tot     /      /  
/     /    tot     /      /  

 
Functie(s) in de raad van bestuur van de federatie: 
 
 
Andere functies/activiteiten voor de federatie: 
lid van de beleidscommissie recreatie van de Val 

/ 03    / 2017   tot   op heden   vergoeding door federatie: J/N 
/     /    tot     /      /    vergoeding door federatie: J/N 

 

4 Andere relevante informatie 
 
Aan de leden, atleten, bestuurders en personeelsleden van de Vlaamse Atletiekliga. 
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Beste allen, 
Langs deze weg wens ik graag en met veel overtuiging en motivatie mijn kandidatuur te 
stellen voor het Voorzitterschap van één van de grootste sportbonden van Vlaanderen, 
namelijk de Vlaamse Atletiekliga. 
Het is een uitdaging om -in de lijn van alle verwezenlijkingen die de Val de laatste jaren 
heeft gerealiseerd- mee het sportbeleidslandschap in Vlaanderen te bepalen. En de 
atletieksport, zowel competitief als recreatief, nog sterker op de kaart van sportend 
Vlaanderen te plaatsen. Zowel in kwaliteit als kwantiteit. 
Samen met de huidige competente bestuursploeg, met de gedreven en beslagen 
beleidscommissieleden, met de dynamische groep personeelsleden en directie en natuurlijk 
alle atletiekclubs, vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering. 
Samen met en vooral samen voor alle leden, jeugdatleten, competitiesporters, topsporters, 
recreanten en hun respectievelijke trainers/begeleiders. 
Een raad van bestuur organiseert en stuurt, zet de grote lijnen uit. De voorzitter verenigt de 
ideeën en zoekt in de grootst mogelijke consensus naar de grootste gemeenschappelijke 
delers, neemt leiding wanneer nodig of nuttig maar acteert nooit alleen. Hij of zij 
vertegenwoordigt -in alle beslissingen en zowel intern als buiten de sportbond- de leden en 
bestuurders op wervende en waardige wijze. 
Dit vraagt de nodige menselijke, sociale en bestuursvaardigheden en -ervaring. 
Ik meen deze in de voorbije tientallen jaren binnen en buiten de Vlaamse Atletiekliga in 
voldoende mate te hebben verworven om deze kandidatuur de nodige kracht te kunnen 
geven. 
Oprechte dank om mijn kandidatuur voor het voorzitterschap van de Val na het lezen van 
mijn personalia en verworven ervaringen te willen overwegen. 
Aansluitend en tot slot vat ik beknopt een persoonlijke visie samen op het sportlandschap in 
Vlaanderen en de plaats van de VAL hierin. Naast een algemene visie op onze eigen Liga. 
 
Personalia 
 
Geert Verdoodt 
53 jaar 
°Aalst, 30.10.1965 
adres: Alfons Van De Maelestraat 66, 9320 Erembodegem-Aalst. 
Gehuwd en vader van drie kinderen. 
Leraar Lichamelijke Opvoeding in het Don Bosco Instituut in Halle. 
Bachelorproef: De aflossing, een volwaardige atletiekdiscipline, Parnas 1985. 
Lid van de Val sinds 1978 (41jaar). 
 
Ervaring als atleet 
 
Als jeugdatleet actief op de piste en in het veld met 4 finales op een BK (800m, 2000m 
steeple, 4x800m, top 12-plaats cross) en podiumplaatsen op PK Oost-Vlaanderen in cross, 
800m, speerwerpen, 400m. 
Actief atleet bij EA tot en met senior. 
Deelname aan 3 marathons in Eindhoven, London en de Jungfrau-marathon. 
Recreatief sporter bij Alva. 
 
Ervaring als trainer 
 
Diploma Trainer B Atletiek  
Jeugdtrainer atletiek (benjamins tot en met scholier) van 1985 tot einde jaren ’90. 
Leraar lichamelijke opvoeding gedurende 34 jaar. 
Begeleider/trainer bij tal van start-to-runs in de beginperiode van de georganiseerde vorm 
ervan. 
Lesgever/sportkampenverantwoordelijke Bloso (Sport Vlaanderen). 
Lesgever project rond pyscho-motoriek VUB (1985-1988). 
 
Ervaring als bestuurder binnen de Vlaamse Atletiekliga 
 
Sinds 2017 lid van de beleidscommissie recreatie van de Val. 
Voorzitter van Alva – Atletiek Land Van Aalst sinds 9 jaar. 
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10 jaar lid van het bestuur van Koninklijke Atletiekclub Eendracht Aalst. 
 
Ervaring als bestuurder buiten de Vlaamse Atletiekliga 
 
Lid van raad van bestuur en directiecomité Sportag Aalst (beheer van alle 
sportinfrastructuur in Aalst), tot heden. 
Lid van de vzw Aalsterse Sportcentra en de sportraad. 
Lid van raad van bestuur BW Aalst (Beschuttende Werkplaatsen Aalst) 
Lid van de raad van bestuur en directiecomité van de afvalintercommunale Ilva (12 jaar). 
Lid raad van bestuur Steunpunt Welzijn. 
Verantwoordelijke Vakgroep Lichamelijke Opvoeding Don Bosco Instituut Halle. 
Gemeenteraadslid in Aalst 2007-2018 
 
Andere relevante ervaring  
 
Reisleider/gids voor ROC Gent waarbij de nodige praktische talenkennis 
(Frans/Engels/Duits) en communicatievaardigheden en groepsdynamische vaardigheden 
essentieel zijn. 
 
Tot slot: 
Het sportlandschap in Vlaanderen is in voortdurende beweging. Mensen die actief bezig 
willen zijn, sluiten zich niet meer als vanzelfsprekend aan bij een sportclub of bij een 
sportbond. Mensen willen dan individueel sporten, dan in groep en motiveren zich vaak via 
events ‘met een sportieve invals-en belevingshoek’. Ook de atletiekwereld is hieraan 
onderhevig. Voor de jeugd is het zich meten in competitie met leeftijdsgenoten of het 
individueel streven naar hoger, verder, sneller niet meer zo hip. Ook volwassenen zoeken 
eerst het sociale of fitheidsgevoel op alvorens in de richting van competitie te denken. 
Er is echter een zeer groot potentieel ‘lopers’ aanwezig over alle leeftijden heen. Het 
joggen is zeer populair en algemeen aanvaard als de basisconditiesport nr 1. 
De Vlaamse Atletiekliga moet optimaal inzetten op dit groot basispotentieel om hieruit 
zoveel mogelijk leden aan te trekken. Uit een brede basis jeugdatleten kunnen talenten 
richting competitiesport zich ontwikkelen. En eventueel doorgroeien naar topsport. De 
velen andere jeugdatleten moeten voorbereid worden op een levenslange liefde voor de 
atletieksport. Via competitie die stimuleert en uitdaagt of via recreatieve sportbeleving in 
de club. 
De vele (jong)volwassenen moeten ervaren dat er ook als recreatieve sporter een mooi en 
welkom aanbod is binnen de Vlaamse atletiekclubs. Ook hier moeten we leden uitdagen om 
zich in een competitieve vorm te willen meten. 
Bovenal moeten alle leden van de Val zich eerst sporter/loper voelen, verenigingslid met 
een hart voor de club. 
Topsporters ontwikkelen en ondersteunen is -naast al het vorige- een zeer belangrijke 
opdracht voor iedere nationale sportbond. Het geeft uitstraling aan leden, sponsors en 
publieke opinie. Het genereert subsidies en steun vanwege de overheid. Het motiveert de 
vele jonge atleten die naar hen opkijken. 
Het zal dus zaak zijn allen op dezelfde lijn te krijgen en te laten beseffen dat iedereen in 
de Atletiekliga baat heeft bij de anderen. Ieder lid draagt via haar ledenbijdrage in de 
algemene werking bij van zowel de eigen vereniging als de overkoepelende Liga. Daarmee 
wordt zowel de topsporter en haar omkadering als het personeel als het minder-
competitieve lid ondersteunt. Er ligt een mooie toekomst voor de atletieksport voor ons. 

 
 
 
Datum en Handtekening 
 
19 januari 2019 
Geert Verdoodt. 


