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VERSLAG VAT-VERGADERING 
1 OKTOBER 2018 
KANTOREN VLAAMSE ATLETIEKLIGA - BRUSSEL 

Verwacht: David Evenepoel, Marc Nevens, Michel Nicasi, Niels Philtjens, Patrick Van Riet, Paul Thys, 
Roger Embrechts, Serge Beckers, Sofie Geerts en Tim Moriau 
Verontschuldigd: Hilde Muls en Jos Jacobs 
Afwezig: niemand 
Verslaggever: Sofie Geerts 

OPVOLGING VORIGE VERGADERING 

To-do Verantw. Opvolging Status 

Samenstelling: profiel, aantal, duur 
mandaat, … uitwerken en 
voorleggen aan RVB. 

Sofie Vacatures voor nieuwe leden 
uitgeschreven en gepubliceerd. 
Benoeming zal gebeuren door 
RvB (24/9/18) 
Tweede ronde zal 
georganiseerd worden. 

Op te volgen 

Locatie Dag van de Atletiektrainer 
reserveren. 

Sofie FaBer KULeuven in optie 
(voornamelijk praktijkruimtes) 

Afgerond 

Programma Dag van de 
Atletiektrainer uitwerken. 

Sofie Programma uitgewerkt en 
gecommuniceerd op 5/9/18 

Afgerond 

Communicatie aan trainers. Sofie Concept aanzet op 10/7 
Datum aanzet op 10/7 
Programma aanzet op 5/9/18 

Afgerond 

Bijscholingen organiseren. Michel Potentiële sprekers te 
contacteren indien zij lacunes 
opvullen. 
Eerst lacunes bepalen. 

Op te volgen 

Uitgevers contacteren i.f.v. 
mediatheek. 

Roger Voorlopig geen reactie op vraag 
naar mogelijkheden. 

Op te volgen 

Advies omtrent 
belangenbehartiging 

Sofie Communicatie aan 
directiecomité (goedkeuring 
mandaat door RvB afwachten). 

Op te volgen 

VERSLAG VERGADERING 18 JUNI 2018 

Opmerkingen verslag? 

BESLUIT 

Niet behandeld. 

MISSIE EN WERKING 

MISSIE 

Document in bijlage. Wie doet wat? 

Vergadering opent met een geanimeerde discussie over beleid, strategisch plan, missie, 
samenstelling, positie VAT-Commissie binnen federatie, agenda vergaderingen VAT-Commissie, … 

WERKING- SAMENSTELLING 
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 (NIEUWE) LEDEN 

2e ronde zal georganiseerd worden om openstaande functies in te vullen. 

BUDGET 

Budget 2019 trachten op te stellen en voor te leggen aan de Raad van Bestuur. 

Mee te nemen punten: 

 Tegemoetkoming trainers atleten internationale selecties, niet in delegatie? 
€ 75/atleet + €50 voor aanwezigheid op kampioenschap 

 Tegemoetkoming trainers internationale bijscholing? 
€100 indien bijscholing gegeven wordt en op voorhand afgesproken wordt 

 Vergoeding docenten bijscholingen? 

 Budget om goedkoper tarief te bekomen voor VAT-leden bij externe bijscholingen? 

 Budget tijdschriften mediatheek. 

 ... 

BESLUIT 

Missie: Via het Dagelijks Bestuur zal er gevraagd worden aan de Raad van Bestuur om te werken 
vanuit een gelijke verdeling tussen een vraag gestuurde werking en adviezen uit eigen initiatief. 

Werking: Hoe komen de belangrijke agendapunten op de agenda? Leden VAT-Commissie spreken 
engagement uit om agenda beter voor te bereiden (punten aanbrengen en dossiertje per punt voor te 
bereiden en door te nemen op voorhand). 

Samenstelling:  

 De Raad van Bestuur zal een 2e ronde organiseren om de openstaande functies in te vullen. 

 Jos Jacobs heeft zijn bestaande mandaat niet bevestigd. 

Budget: niet behandeld. Volgende vergadering zal het strategisch plan verder uitgewerkt worden en 
daaraan zal een budget gekoppeld worden. 

OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN 

OVERZICHT OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN  

Overzicht opleidingen wordt gegeven door Sofie. 

Overzicht bijscholingen zal voorzien worden tegen volgende vergadering door Sofie. 

BESLUIT 

VAT-Commissie wil in 1e instantie vanuit lacunes en contact met trainersveld bekijken hoe opleidings- 
en bijscholingsaanbod er uit ziet. Gekoppeld aan een strategisch plan zullen daar adviezen rond 
gegeven worden. 

DAG VAN DE ATLETIEKTRAINER 

Programma, draaiboek en financieel plaatje wordt toegelicht door Sofie. 

BESLUIT 

Programma ziet er goed uit. 

Communicatie naar trainers en clubs omtrent rotatiesysteem qua invulling (jeugd, recreatie en 
competitie) zal duidelijker gecommuniceerd worden. 

MEDIATHEEK 
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Navraag toelating voor kopiëren van artikels uit buitenlandse tijdschriften (ProLoop - NL, Amicale des 
Entraineurs - FR, Leichtathletik - DUI, New Studies In Athletics IAAF - ENG, Peak Performance - 
ENG). 

Geen reactie op 25 mei 2018. Huidige stand van zaken? 

BESLUIT 

Nog steeds geen antwoord. 

Zelf abonneren op alle tijdschriften – op te nemen in budget. 

Reclame maken voor Mediatheek. 

TOPTRAINER AFSTANDSLOPEN IAAF/ISTAF 

INHOUD OPLEIDING 

 Uitbouwen wetenschappelijke trainingsbasis 

 Nationaal (USA) en internationaal coachingsniveau 

DUUR, DATA, LOCATIE, … 

2 december 2018 – 8 december 2018 

IMG Academy – Bradenton, FL 

55 contacturen 

TOTALE KOSTPRIJS EN VRAAG QUA BIJDRAGE VANUIT HET VAT 

 Inschrijfgeld: €750  bijdrage VAT? 

 Verblijf op campus: €750 

 Transport: €800 

VOORSTEL BIJDRAGE AAN DE FEDERATIE IN RETURN 

 Bijscholingsdag geven rond mijn manier van werken waarop elitetrainers kunnen ingaan 

 Sessie geven tijdens de Trainer B als deze zou doorgaan 

 Youth clinic organiseren zoals ik destijds voor het VAT al gedaan heb rond lactaatmeting en 
mijn visie op jeugdtraining 

BESLUIT 

VAT-Commissie zal tussenkomen in inschrijvingsgeld. Tim zal in return een bijscholing geven o.b.v. 
één of enkele aspecten uit de opleiding toptrainer afstandslopen. Hij zal hiervoor afstemmen met Rik 
Didden (kwaliteitsmanager afstandslopen). 

Budget voor uitsturen van trainers naar (inter)nationale bijscholingen en opleidingen inclusief 
procedure opnemen in strategisch plan en bijhorend budgetvoorstel. 

BELANGENBEHARTIGING 

COMMUNICATIE 

Wie doet wat? 

VAT BETROKKENHEID BIJ BELEIDSCOMMISSIES.  

Via welk kanaal opmerkingen of grieven melden? 

VAT INFO NAAR DE LEDEN 
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Leden zouden goed geïnformeerd moeten worden over al wat trainers aanbelangt. 

MEDEDELINGEN VAN VAL AAN TRAINERS (JEUGDPROJECT/ELITE ATLETEN). 

Te weinig trainers zijn op de hoogte van concrete invulling regionale werking. Een jaar geleden werd 
gecommuniceerd aan trainers dat de voorbije zomervakantie gestart zou worden met dit project. 
Uitblijven van duidelijke communicatie hierover, doet voor heel wat trainers een deur toe, die moeilijk 
weer te openen zal zijn. 

BESLUIT 

Betrokkenheid bij beleidscommissies: communicatie en opvolging verloopt grotendeels via/door Sofie, 
tenzij binnen de VAT-Commissie anders wordt afgesproken. Aanwezigheid van minstens één 
personeelslid in elke commissie heeft o.a. dat als doel. 

VAT info aan leden: verder te definiëren in strategisch plan. 

Regionale werking: Bedenkingen bij realistische invulling van project (o.a. aantal trainers, clubtrainer 
die meegaat met atleet – wat dan met clubtraining op dat ogenblik, …) en communicatie over project. 
Jammer, want inhoudelijk lijkt dit een goed project, net als de koppeling begeleiding atleet én trainer. 

ETHIEK 

GEDRAGSCODE TRAINERS 

Vraag vanuit VCJ om een gedragscode voor trainers op te stellen. 

BESLUIT 

Niet behandeld. Op te nemen in (een) volgende vergadering. 

VOLGENDE VERGADERINGEN 

De volgende vergaderingen wordt gepland op maandag 19 november 2018 om 19u in de kantoren 
van de Vlaamse Atletiekliga te Brussel. Jullie ontvangen nog een uitnodiging. 

TO-DO 

To-do Verantw. Opvolging Status 

Samenstelling: profiel, aantal, 
duur mandaat, … uitwerken en 
voorleggen aan RVB. 

Sofie Tweede ronde zal 
georganiseerd worden. 

Op te volgen 

Missie: aanpassing voorstellen 
aan RVB. 

David Binnen VAT-Commissie 
afstemmen en nadien 
voorleggen aan DB. 

Op te volgen 

Agendapunten Commissie Commissieleden bereiden 
agendapunten voor en nemen 
bijhorende dossiers door voor 
vergadering. 

Op te volgen 

Licentiesysteem uitwerken Commissie Commissieleden bereiden  Op te volgen 

Dag van de Atletiektrainer Sofie Communiceren omtrent 
rotatiesysteem qua inhoud 
(VAT-leden en officiële 
berichten) – aanzet op 2/10 

Afgerond 

Abonneren op tijdschriften i.f.v. 
mediatheek 

Roger Wachten op goedkeuring nog 
te ontwikkelen budget 

Op te volgen 

Bijscholingen organiseren. Michel Potentiële sprekers te 
contacteren indien zij lacunes 
opvullen. 
Eerst lacunes bepalen. 

Op te volgen 
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Advies omtrent 
belangenbehartiging 
Zie verslag vergadering VAT-
Commissie 23 april 2018 

Sofie Communicatie aan 
directiecomité (goedkeuring 
mandaat door RvB afwachten). 

Op te volgen 

 


