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VERSLAG VAT-VERGADERING 
25 NOVEMBER 2019  
KANTOREN VLAAMSE ATLETIEKLIGA - BRUSSEL 

Aanwezig: David Evenepoel, Herman Van de Mergel, Hilde Muls, Michel Nicasi, Patrick Van Riet, Paul Thys, Roger Embrechts, Serge Beckers en Sofie 
Geerts  
Gast: Paula Vanhoovels 
Verontschuldigd: Marc Nevens, Niels Philtjens en Tim Moriau 
Afwezig: - 
Verslaggever: Sofie Geerts 

(U) OPVOLGING ACTIEPUNTEN 

Actiepunten Verantwoordelijke Opvolging Deadline 
Vorming en opleidingsaanbod binnen de doelgroep 
competitieve trainers en atleten. 

Sofie Samenwerking met kwaliteitsmanagers zodat hun visie 
gerespecteerd wordt. 
Vorm: 
 ‘kleinere groepen’ – meerdere per jaar 
 specifieke topics 
 toelichting kwaliteitsmanager/topspreker 
 praktijksessie 
 uitwisseling via lerende netwerken 
Concreet: vraag stellen aan kwaliteitsmanagers. 
 

 

Visie uitschrijven op het professionaliseren van trainers: 
wanneer doen we dat? – timing vastleggen 

David David bekijkt hoe en met wie we deze visieoefening gaan 
doen. 

 

Het uitblijven van reactie van de BC competitie op onze 
vragen van 21 juni en 23 augustus 

David VAT commissie betreurt uitblijven van reacties vanuit 
beleidscommissie competitie en hoopt dat dit alsnog gebeurt.  

 

Stand van zaken over het tijdsregistratiesysteem. Michel Toelichting in laatste officiële berichten.  
Stand van zaken problematiek masters. Serge Voorstel van Master commissie ondersteunen vanuit VAT 

commissie. 
Wedstrijdnummers om atleten uit verschillende categorieën 
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(leeftijdsgroepen) die samenlopen te onderscheiden 
invoeren. 

Stand van zaken deelname Coaching Summit Series en 
return bijscholing Tim 

Sofie Bijscholing rond kogelstoten wordt opgezet. 
Bijscholing rond Fond/Halve Fond wordt opgevolgd. 
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 (I) FEITEN EN CIJFERS OVER HET ATLETIEKLANDSCHAP IN VLAANDEREN 

Toelichting door Paula 

 

 

 

 

32.600 leden waaronder 24.400 leden met een wedstrijdnummer. 
Verdeling competitieleden (10-jarige PUP maximaal, daalt zienderogen tot JUN, stijgt opnieuw vanaf senior) en 
recreanten (vooral masters). 
Verdeling wedstrijddeelname op basis van één zomerwedstrijd per jaar: 60% van onze leden zijn recreanten. 

Stof tot nadenken. Diverse maatschappelijke tendensen liggen hier aan de basis. Hoe gaan we hiermee verder om? 
Moet het aanbod qua trainingsinhouden en wedstrijdvormen aangepast worden? Is er nood aan meer club-
overstijgende samenwerking? Moeten de structuren en de producten van de Vlaamse atletiekliga hiervan een 
weerspiegeling zijn? 

Opvolging: aan alle leden van de trainerscommissie wordt er gevraagd om tegen volgende bijeenkomst na te denken 
over conclusies en aanbevelingen. 

 

 

 

 



4/9   

4/9 

 

 

(I) RESULTATEN BEVRAGING AANGESLOTEN TRAINERS VAT-COMMISSIE 

Toelichting door David en Sofie 
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De responsgraad (20%) is eerder laag doch zijn er zeker enkele tendensen zichtbaar. 
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Opvolging:  

1. aan alle leden van de trainerscommissie wordt er gevraagd om tegen volgende bijeenkomst na te denken 
over mogelijke doelstellingen, acties en aanbevelingen.  

2. zichtbaar maken en betrekken van kandidaten die willen participeren in het beleid van de Vlaamse 
atletiekliga. 

 

(B) VISIE EN COMMUNICATIE 

PPT VOORSTELLING VLAAMSE ATLETIEKTRAINERS ALGEMEEN  

Toelichting door David 

PPT VOORSTELLING VLAAMSE ATLETIEKTRAINERS IN OPLEIDINGEN 

Toelichting door Sofie 

(I-U) DE VLAAMSE BUDGETTAIRE CIJFERS VOOR SPORT EN HET TEKORT AAN 
TRAINERS IN DE ATLETIEKVERENIGINGEN: WELKE ACTIES KUNNEN WE ONDERNEMEN 
OM HIER WERK VAN TE (LATEN) MAKEN? 

Dit agendapunt werd niet besproken en verplaatst naar een volgende bijeenkomst. 

VOLGENDE MEETING 

Maandag 3 februari 2020, 19u00, kantoren Vlaamse Atletiekliga. 

 

 


