
Impact corona-crisis voor onze atletiekclubs 

Goedenavond bestuurders en atletiekfanaten, 

Ik hoop dat iedere club zich ondertussen heeft aangemeld zodat we kunnen van start gaan. Ik kreeg 

ondertussen ook groen licht vanuit de regiekamer van de Federatie.  

Zoals jullie merken, zal ik mij in tegenstelling tot de Veiligheidsraad van afgelopen woensdag toch 

wagen aan een powerpoint-presentatie en hopelijk met iets meer succes… Ik zal deze presentatie dan 

ook begeleiden vanuit mijn kot in Lier, zoals het hoort netjes binnen de spelregels. Ik ben zeer 

verheugd dat meer dan 70 van de 88 atletiekclubs inschreven voor deze conference.  

Het spreekt voor zich dat de impact van de corona-crisis voor de Federatie en de atletiekverenigingen 

in het bijzonder de aandacht trekt van de Raad van Bestuur.  

Het gebrek aan fysiek contact op het terrein bracht ons op het idee om uit te pakken met deze unieke 

online conference. Het is dan ook de bedoeling rechtstreeks in contact te komen met jullie, 

bestuurders van onze verenigingen. Bovendien is het de gelegenheid om meer duiding te geven over 

de stand van zaken en de initiatieven die de Federatie reeds heeft genomen in deze bizarre 

crisistijden. We bieden jullie ook de gelegenheid om via chatvorm vragen te stellen tijdens en na deze 

uiteenzetting, waarop we jullie zo snel mogelijk een antwoord zullen bezorgen.  

Eerst en vooral gaan onze gedachten uit naar alle leden van onze grote atletiekfamilie die één van 

hun dierbaren verloren of getroffen werden door het virus. We wensen de getroffen leden heel veel 

sterkte en desgevallend ook een spoedig herstel. 

Sta me toe met jullie het overzicht van mijn uiteenzetting te overlopen. Na een korte inleiding zal ik 

de organisatorische impact op onze sport nader toelichten. Ook zal ik het hebben over de exit-

strategie met de heropstart van onze trainingen en de mogelijke vooruitzichten op competitievlak. 

De manier waarop we dit wensen te communiceren zit dan weer vervat in een plan om last but not 

least nog een toelichting te geven van onze intenties qua financiële ondersteuning naar de clubs toe.  

Heel wat onzekerheden die gelinkt moeten worden aan de evolutie van de pandemie en de 

verschillende scenario’s van de heropstart van het normale leven, die de overheid momenteel verder 

voorbereidt, blijven onze aandacht voortdurend trekken.  Het kan niet ontkend worden dat naast het 

menselijk leed ook onze economie, de socio-culturele en sportsector zwaar in de klappen delen. Het 

gebrek aan sociaal contact en de ‘blijf in uw kot’ strategie van de overheid heeft zeker zijn invloed op 

de clubwerking, de alternatieve manieren van conditietraining en de vindingrijkheid van onze trainers 

waarbij het gebruik van sociale media een ongekend belangrijke rol speelden. Wij loven hierbij de 

creativiteit en flexibiliteit van onze clubs en trainers die noodgedwongen hun organisatorische 

aanpak dienden aan te passen aan deze uitzonderlijke omstandigheden.  

De opstart van de beperkende maatregelen belette ons niet om als Raad van Bestuur te anticiperen 

en enkele beslissingen door te voeren, rekening houdende met de aanbevelingen van de overheid, 

waarmee we permanent in contact zijn. De sluiting van de topsportschool en de verminderde 

werklast noodzaakte ons enkele personeelsleden op technische werkloosheid te plaatsen, gezien zij 

hun basisopdracht niet meer konden uitvoeren. Voor onze profatleten en bij uitbreiding onze elite-

atleten werd de mogelijkheid geboden om alsnog op individuele basis gebruik te maken van de 

trainingsfaciliteiten met als doel hun kansen te vrijwaren voor een eventuele internationale selectie. 



 Het gemis aan sportieve uitdagingen door de afschaffing en het uitstel van de voornaamste 

Internationale Kampioenschappen, zoals de Olympische Spelen en de Europese Kampioenschappen 

en de noodgedwongen annulering van enkele beschermde meetings en interclubs  treft heel wat 

atleten en hun entourage. Uit veiligheids- en gezondheidsoverwegingen voor onze atleten, trainers, 

vrijwilliger-medewerkers en de juryleden in het bijzonder nam de Federatie de beslissing om de 

competitie, meetings en Kampioenschappen voorlopig op te schorten tot eind juli. Deze beslissing 

werd genomen gezien de onzekere situatie op organisatieniveau en de onveilige situatie voor onze 

juryleden, waarvan een respectabel aantal tot de risicoleeftijd behoren. Tevens willen we bekomen 

dat de atleten na het versoepelen van de lockdown enkele weken voorbereiding krijgen om terug in 

competitie uit te komen. Bovendien namen we het initiatief om het BK Alle Categorieën en Masters 

opnieuw in te plannen zodat we voor deze betrokken atleten hopelijk nog een sportief doel kunnen 

aanbieden deze zomer. Over het opnieuw inplannen van het BK Meerkampen wordt later beslist. Het 

spreekt voor zich dat de gezondheid van onze leden primeert en dat we ook nauwgezet de 

beslissingen van de overheid zullen opvolgen om de voortgang van de competitie verder te sturen.  

We maken verder werk van een exit-strategie bedacht voor de heropstart van de clubwerking. 

Daarover werden jullie uitgebreid gebriefd eind vorige week. Wij moedigen ondertussen de clubs 

verder aan om de atleten zoveel mogelijk te prikkelen door het aanbieden van alternatieve trainingen 

die gedeeld werden via sociale media en internet en zeker nuttig zijn voor de atleten in de eerste fase 

nog niet betrokken bij de heropstart. Wij zijn heel wat clubs dankbaar die ingingen op dit alternatieve 

aanbod en hun creativiteit hiervoor aanwendden. De Federatie speelde hierop in op haar website 

met mogelijkheden voor de jeugd, recreanten en G-atleten. Bovendien zijn er plannen om 

aangepaste bijscholingssessies voor trainers via webinars te ontwikkelen en wordt er momenteel 

werk gemaakt van een aanbod aan virtuele loopevents.  

 De voorzichtige heropstart van de trainingen in beperkte groepen begin deze week werd begeleid 

vanuit de Federatie met de verspreiding van richtlijnen en visuele ondersteuning. Voor een verdere 

fasering en versoepeling werd een adviesnota door de klankbordwerkgroep sport opgesteld, die 

gisteren de media haalde. We kijken dan ook uit naar de datum van 18 mei, waarop een versoepeling 

van de trainingsmogelijkheden werd aangekondigd. Het spreekt voor zich dat we jullie zo snel 

mogelijk de nieuwe richtlijnen zullen overmaken. 

Wij hopen vanzelfsprekend dat de jaarlijkse en sterk bezette sportkampen voor onze jeugd kunnen 

doorgaan. We wachten hiervoor zoals steeds de definitieve beslissingen af van de Veiligheidsraad.  

Ook werd een communicatieplan uitgewerkt waarbij het de bedoeling is de richtlijnen gefaseerd over 

te maken. Deze adviezen zouden de clubs moeten helpen om de trainingen optimaal voor te 

bereiden en veilig af te werken. Via diverse kanalen zoals de website, officiële berichten en sociale 

media streven we ernaar de clubs en al onze leden in het bijzonder tijdig en zeer duidelijk te 

begeleiden bij de heropstart van de trainingen enerzijds en de wedstrijden anderzijds in een later 

stadium. 

Maatregelen als social distancing, regelmatig de handen wassen en het dragen van mondmaskers, 

vooral dan voor onze trainers, vormen de rode draad van onze strategie. Wij dringen er nogmaals op 

aan om de regelgeving strikt op te volgen.  



 Voor de praktische uitwerking bezorgden we jullie ook enkele nuttige en atletiekgerelateerde 

richtlijnen zoals het aanmoedigen van gebruik van persoonlijk trainingsmateriaal en het ontsmetten 

ervan, de trainingen afwerken in beperkte groepjes van 3 steeds dezelfde personen, inclusief de 

trainers, spreiding van de trainingsmomenten en groepjes op de piste en geen gebruik maken van 

kleedkamers, douches en cafetaria. Gisteren werd in de Raad van Bestuur trouwens beslist om een 

specifieke werkgroep ‘Corona-back to the track’ in het leven te roepen samengesteld uit 

vertegenwoordigers van diverse geledingen van onze sport. Hierbij hadden we gedacht aan een 

afvaardiging van onze juryleden, trainers, atleten, clubbestuur, organisatoren, de jeugdcel en niet te 

vergeten natuurlijk de medische commissie. Ik heb dan ook het voorzitterschap van deze werkgroep 

op mij genomen. De taak zal erin bestaan vanuit het terrein de Raad van Bestuur te adviseren en te 

begeleiden bij de beslissingen voor een doordachte en progressieve heropstart van de competitie. 

Ter ondersteuning zal eerstdaags een bevraging naar de voornaamste actoren op het terrein 

gestuurd worden. 

Niet alleen de overheden zijn druk bezig met het bekijken van de mogelijke financiële compensaties 

voor het verlies dat de sportclubs zullen leiden ten gevolge van deze crisis. De enquête van de 

Vlaamse Sportfederatie, waarop de meeste clubs ingingen, was voor ons hierbij richtinggevend. Ook 

wij staken met de Raad van Bestuur de koppen bijeen en maakten een studie van de impact dat dit 

zou kunnen hebben voor de Federatie en de atletiekclubs in het bijzonder. We zijn er ons van bewust 

dat de impact voor iedere vereniging verschillend is. 

° Vooreerst hebben we beslist om uitstel van betaling te verlenen voor het 2de voorschot. 

° Het is evident dat de organisatierechten van geannuleerde meetings of wedstrijden worden 

kwijtgescholden. 

 ° Na het herrekenen van de opgestelde begroting voor dit jaar, kwam de Raad van Bestuur tot de 

conclusie dat wij voor elke club een tegemoetkoming zullen voorzien: 

De begrote verhoging van de structurele bijdrage voor de wedstrijdvergunning voor het seizoen 

2019-2020, zoals aangekondigd bij de uitnodiging voor de Algemene Vergadering, zal niet 

aangerekend worden. 

Bij de berekening van de bijdrage voor wedstrijdatleten en recreanten zal a rato van het aantal 

wedstrijd- en recreantenvergunningen op 1 april een kwart van de jaarlijkse bijdrage, na aftrek 

van de verzekering, niet in rekening gebracht worden. 

 ° Om het totaal van de tegemoetkomingen te financieren zullen de opgebouwde reserves 

aangesproken worden. 

° De tegemoetkomingen zullen verrekend worden met het uitgestelde 2de voorschot en de 

eindafrekening van de bijdrage aan de Federatie zal dan ook herrekend worden.  

Ter illustratie geef ik hierbij het voorbeeld van de voorziene tegemoetkoming vanuit de Federatie aan 

een gemiddelde atletiekclub. Zoals u merkt werd zowel met de lidmaatschapsbijdrage van 

wedstrijdatleten als de recreanten rekening gehouden. Eerstdaags zal een groepsaankoop tegen sterk 

gereduceerde prijzen voor ontsmettingsmaterialen aan jullie bekend gemaakt worden.  

De bedoeling is de clubs tegemoet te komen voor het inkomstenverlies van de geannuleerde 

activiteiten en de algemene werking van de club. Deze substantiële ondersteuning konden we alleen 

maar realiseren door als goede huisvader snel in te grijpen bij de aanvang van de pandemie om 

potentiële uitgaven te vermijden. Tevens wierp het gezond financieel beleid van de laatste jaren zijn 

vruchten af om uitzonderlijk in deze situatie fondsen te kunnen putten uit de opgebouwde reserves. 

Bovendien kan ik jullie ook nog melden dat er hier bovenop een overheidsfonds in de maak is, 

waarvan we jullie de details nog niet kunnen meedelen. 



Hiermee willen we duiden dat we, als Federatie, in deze moeilijke en bizarre periode voor atleten, 

trainers, juryleden, bestuurders, organisatoren en vrijwilligers, aan jullie zijde staan. 

Laat ons allen verstandig omspringen met de opgelegde maatregelen en zorg dragen voor onszelf en 

onze naasten zodat we zo snel mogelijk een mooi verlengstuk kunnen breien aan onze sport. Denk 

eraan dat de versoepeling van de maatregelen in belangrijke mate zal afhangen van de burger- en de 

verantwoordelijkheidszin die we nu en in de nabije toekomst aan de dag leggen. Hou vol en het komt 

ongetwijfeld goed… 

Last but not least hou ik eraan om onze waardering uit te drukken voor de mensen van de 

dienstensector die zich dagdagelijks voor iedereen inzetten en respect afdwingen door hun 

ongekende toewijding.  

Wij bieden jullie nu nog de gelegenheid om zoals aangekondigd vragen te stellen via de chatvorm. Op 

bepaalde vragen hebben we reeds rechtstreeks een antwoord kunnen geven of kunnen we dat 

rechtstreeks doen aan de vraagstellende club. De meeste vragen zullen waarschijnlijk pas kunnen 

beantwoord worden na de Veiligheidsraad van woensdag aanstaande waar een eventuele 

versoepeling van de maatregelen op de agenda staan. We engageren ons om deze vragen te 

bespreken op de Raad van Bestuur, die volgende donderdag gepland staat en een antwoord te geven 

aan alle atletiekclubs voor volgende week vrijdagavond, ook de verenigingen die vanavond spijtig 

genoeg niet konden deelnemen aan deze online conference. Niets belet er jullie vanzelfsprekend om 

later vragen rechtstreeks over te maken via het mailadres info@atletiek.be. Wij proberen zo snel 

mogelijk hierop te reageren. Het is ook de bedoeling om een aparte rubriek ‘Corona Frequently Asked 

Questions’ (FAQ) op de website van de Federatie te voorzien onder het luik van ‘Clubs’. 

Ik kan jullie tevens melden dat de integrale tekst van deze online conference zal verschijnen op de 

gebruikelijke sociale mediakanalen van de Federatie. 

Hou het gezond en vooral ook veilig en hopelijk tot één van de sportieve uitdagingen later deze 

zomer. Wij kijken er alvast naar uit! 
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