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VERSLAG VAT-VERGADERING 
8 OKTOBER 2020 
ONLINE VIA GO TO MEETING 

Aanwezig: Marc Nevens, Patrick Van Riet, Tim Moriau, Sietske Lenchant, Serge Beckers, David Evenepoel, Herman 
Van de Mergel en Niels Philtjens 
Verontschuldigd: Hilde Muls , Michel Nicasi, Paul Thys 
Afwezig:  
Verslaggever: Patrick Van Riet 

 

• (B) communicatie tussen beleidscommissies, RVB en trainerscommissie  
o inspelen op data RVB 28/9, 26/10, 30/11 en 14/12  
o data trainerscommissie 8/10, 9/11 en 16/12 

▪ de bijeenkomst van 16/12 wordt verzet naar woensdag 1/12 
o terugkoppeling RVB 28/09 en opvolging van vorig verslag 

▪ exit-strategie is onderdeel van werkgroep back on track (BOT) 
▪ principieel standpunt van de RVB: geen dubbele vertegenwoordiging in beleidscommissies; 

wat volgens de trainerscommissie wel zou moeten kunnen, is dat er iemand van een 
adviescommissie ook in een beleidscommissie zetelt (en omgekeerd) 

▪ nieuw beleidsplan topsport: de trainerscommissie stelt voor om het nieuwe beleidsplan topsport 
aan trainers via een webinar toe te lichten; RVB zegt dat bewust de pers eerst werd 
geïnformeerd over dit plan (o.w.v. controle houden door RVB op belangrijke onderwerpen). 

▪ ook algemeen beveelt de trainerscommissie webinars aan om diverse onderwerpen met 
trainers te delen 

▪ kwaliteitsmanagers : de trainerscommissie stelt (opnieuw) dat de kwaliteitsmanagers zich meer 
zouden kunnen engageren om de werking van de trainerscommissie te versterken; ze zouden 
in een beurtrol kunnen aanwezig zijn op de vergaderingen, of er zou één permanente 
vertegenwoordiger kunnen deelnemen. David neemt dit op.  

 

• (I) oproep nieuwe kandidaten trainerscommissie in het najaar 
o voorstel evenwichtige samenstelling (Sietske) 
o de trainerscommissie gaat akkoord met de tekst voor de oproep naar nieuwe kandidaten via de website 
o oproep volgt in de tweede week van oktober 
o er is geen maximum aantal leden voor de trainerscommissie, maar prioriteit moet gaan naar betere 

vertegenwoordiging van de niet vertegenwoordigde groepen, en meer vrouwelijke leden; nu zijn er 
teveel afstandstrainers in de trainerscommissie 

o voorstel aangepaste tekst op website (David) 
o de trainerscommissie gaat akkoord om de naam ‘VAT’ te laten aanpassen naar ‘trainerscommissie’ 

 

• (U) draaiboek ‘safe crossing’ (in bijlage) 
o dit document is zeer goed bruikbaar voor goedkeuringen op lokaal niveau van gemeente of stad 
o het is echter niet duidelijk hoe trainers worden toegelaten; ze kunnen niet worden geregistreerd van 

atletiek.nu; er zou toch een voorinschrijving voor trainers mogelijk moeten zijn vlg een criteria (vb 1 of 
2 trainers per club) 

o de trainerscommissie vindt 400 mensen op een cross te beperkt; de omloop is ongeveer 1-1,5km, en 
laat dus toe om meer mensen veilig toegang te geven; gemeente/stad kan ook beslissen om hogere 
aantallen toe te laten; kinderen onder 12 jaar worden niet meegeteld in het aantal van 400 
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o Serge geeft voorbeeld van aanpak samenwerking Mechelen-Bonheiden : 400 in VM (jeugd) en 400 in 
NM (vanaf cadet); bij de 400 in VM (jeugd) zijn natuurlijk ook de ouders als begeleiders, zodat we over 
veel kleiner aantal lopers sprekers. 

o wegens corona-beperkingen (aanwezigen, cafetaria…) zijn er minder inkomsten, de trainerscommissie 
stelt voor om atleten te laten betalen voor deelname aan wedstrijd (zoals vb. in Nederland) 

o Serge zal punten bespreken met Ludwig 

 

• (I) toelichting bij de projectaanvraag mindfulrunning & slowrunning  
o David geeft toelichting bij de enkele feiten en cijfers over drop-out bij recreatieve lopers 
o de trainerscommissie vindt dat deze programma’s een antwoord kunnen bieden op de drop-out van 

S2R, omdat ze nog laagdrempeliger zijn en op loopbeleving werken; er is vastgesteld dat veel 
deelnemers aan S2R een medische probleem hebben van bij de start, en dat een groot aantal ook nog 
een blessure krijgt door het lopen zelf; deze programma’s spelen daar gepast op in  

 

• (I) opvolging van ons advies regionale werking: wat zijn nu de verbeteracties? 
o er is hierover contact geweest tussen David en Owen 
o regionale werking moet gezien worden als een ‘voorafname’ op de ontwikkelingstrajecten voor 

scholieren, en worden enkel nog ingericht voor cadetten (5 trainingsdagen; indoorlocaties) 
o regionale trainers wordt gevraagd om  

▪ pro-actief de persoonlijke trainers op te bellen 
▪ feedbackmoment op het einde van het traject te voorzien 

o het proces van selectie om cadetten uit te nodigen is niet duidelijk en niet gekend; zelfs voor bepaalde 
trainers die regionale training geven was dat niet gekend 

o de trainerscommissie stelt voor om head coaches (HC) en/of kwaliteitsmanager (KM) meer betrokken 
te zien bij de regionale set-up; Tim heeft hiervoor eerder reeds een voorstel aan Rutger bezorgd (re 
headcoach en jeugdcoach, met respectievelijke aansturing elite en regionale werking) 

o Serge benadrukt dat er nood is aan een veel betere communicatie tussen de HC en/of KM enerzijds, 
en de trainer van de atleet anderzijds. 

o de trainerscommissie adviseert dan  ook dat omtrent dergelijke initiatieven eerst meer helderheid moet 
komen, en dat daarna de gepaste communicatie moet volgen…enigszins gelijklopend met de 
bedenkingen bij het beleidsplan topsport; op vlak van communicatie kan een webinar terug een goed 
vehikel zijn 

• (I) opvolging van het integriteitsplan, ethiek in sport en de bewustwording van de rol en de impact van de 
trainer op de ontwikkeling van (jonge) sporters  

o Sietske geeft aan dat hierover in voorjaar 2021 een workshop komt; 
o ook de trainers vormen een belangrijke doelgroep voor de workshops   

 


