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VERSLAG VAT-VERGADERING 
14 JANUARI 2019 
KANTOREN VLAAMSE ATLETIEKLIGA - BRUSSEL 

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

(B) GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING EN POSTEN 

Geen opmerkingen op verslag van 19 november 2018. 

BESLUIT 

Verslag goedgekeurd 

(I) STAND VAN ZAKEN VAN DE MISSIE, WERKING EN HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT 

Raad van Bestuur vraagt om document Missie en werking VAT Commissie toe te lichten in de Raad 
van Bestuur nadat nieuwe voorzitter verkozen is en Raad van Bestuur nieuwe samenstelling kent. 

In de toekomst budget voorzien voor extra abonnementen op tijdschriften lijkt zinvol. 

Document wordt verfijnd. 

Actiepunten Verantwoordelijke Deadline 

Aanzet verfijnen document. David  

 

(I) STAND VAN ZAKEN LAATTIJDIGE KANDIDATUUR ELLEN VANHIXE 

Meerderheid kiest er voor om Ellen voor te dragen als kandidaat commissielid VAT Commissie. 

Kandidatuur staat op agenda Raad van Bestuur 28 januari 2019. 

STAND VAN ZAKEN OPSTART DIALOOG MET BELEIDSCOMMISSIES 

(U) VRAGEN VANUIT DE BELEIDSCOMMISSIE RECREATIE BEANTWOORDEN 

Mail Paula en Tony op 11 december 2018 

In onze laatste vergadering van de beleidscommissie recreatie hebben we nagedacht over jouw vraag 
hoe de VAT ondersteunend kan zijn. 

De volgende vragen richten zich vanuit de beleidscommissie naar de VAT: 

1. Welke meerwaarde kan de VAT bieden aan loopbegeleiders (jogbegeleiders)? Nu worden veel 
mensen lid omwille van de gratis toegangskaart voor wedstrijden maar dat is voor hen geen 
meerwaarde. 

2. Is het een optie om het VAT-lidmaatschap te integreren in de recreantenvergunning? (voor 
loopbegeleiders met een kwalificatie) 

3. Kan in de nieuwsbrief van de VAT duidelijk aangegeven worden welke info gericht is naar 
recreatieve begeleiders? (bv. door gebruik van het Running&Co logo)? Running&Co kan tgv. alle 
sessies de VAT-aansluitingen promoten maar dan moeten (die meerwaarden wel duidelijk zijn). 
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BESLUIT 

MEERWAARDE 

Zichtbaar en klankbord op bijscholingen Running&Co, zodat betrokken trainers weten dat we er zijn, 
rechtstreeks problemen kunnen melden, vragen kunnen stellen.  

Aanvullende bijscholingen organiseren of faciliteren. 

VAT LIDMAATSCHAP 

Vraag onduidelijk. 

Actiepunten Verantwoordelijke Deadline 

Verduidelijking bij vraag David  

 

NIEUWSBRIEF 

Inhoud verdiepen per doelgroep wordt bekeken. 
Uiteraard. Logo van Running&Co is verwerkt in de laatste nieuwsbrief. 

Actiepunten Verantwoordelijke Deadline 

Ontwerp Nieuwsbrief Tim en Patrick 11 maart 2019 

 

(A) ONS ADVIES GEVRAAGD VANUIT DE BELEIDSCOMMISSIE COMPETITIE OVER 
DE VELDLOOPBEPALINGEN: WIE GAAT VAT AFVAARDIGEN? 

Mail Nick op 27 december 2018 

We hebben jouw mail besproken op de vergadering van de commissie competitie van afgelopen 
donderdag. We willen graag jou (of iemand anders van de VAT commissie) uitnodigen op onze 
vergadering van eind februari. Het eerste thema dat we willen bespreken zijn de huidige 
veldloopbepalingen, deze zijn terug te vinden op onze website onder Vlaamse reglementen  
Veldlopen, https://www.atletiek.be/club/administratie/sportreglementen. 

De commissie competitie zou graag advies krijgen van de VAT commissie over de huidige 
reglementering. 

Wie, van de afstandtrainers, wil de VAT afvaardigen op de beleidscommissie competitie? (eind 
februari 2019) 

BESLUIT 

Commissieleden met specifieke profiel FHF buigen zich over veldloopbepalingen en formuleren 
adviezen. 

Actiepunten Verantwoordelijke Deadline 

Opmerkingen huidige veldloopbepalingen formuleren en 
vertegenwoordiging kiezen die aanwezig zullen zijn op de 
beleidsvergadering van de Commissie Competitie 1 maart 
2019 
Formele goedkeuring door duidelijke meerderheid VAT 
Commissie. 

Herman, Patrick, 
Tim, Paul en Marc 

10/02/2019 

 

(U) VOORSTEL TOT ONLINE BEVRAGING VAN DE ATLETIEKTRAINER IN 
VLAANDEREN (15’) 

Goed idee. Sturen wanneer VAT meer bekendheid heeft. 

Document wordt verfijnd. 
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Actiepunten Verantwoordelijke Deadline 

Aanzet verfijnen document David  

 

(U) SAMENVATTING (O.B.V. INPUT COMMISSIELEDEN) VAN HET EERSTE 
ONTWERP VAN HET STRATEGISCH PLAN (30’) 

Ontwikkelen richting geprefereerde kanaal voor trainers. Toe te voegen aan strategische principe 1 als 
extra doelstelling. 

Ter illustratie: VAT-leden krijgen vragen en/of opmerkingen over regionale werking en zijn niet op de 
hoogte, noch weten waar we terecht kunnen met opmerkingen. 

Document wordt verder ontwikkeld. 

(B) STAND VAN ZAKEN MEDIATHEEK: ROGER 

Schat aan informatie. Blijven doorwerken. Nadenken over legale manier van verspreiden. 

BESLUIT 

Abonnementen nemen op tijdschriften (USA Athletics, UK Athletics, Aspetar). 

Link naar database prominentere plek geven op website en in nieuwsbrief. 

VOLGENDE VERGADERINGEN 

De volgende vergaderingen zijn gepland op maandag 11 maart 2019 (Patrick en Paul 
verontschuldigd) en 20 mei 2019 om 19u in de kantoren van de Vlaamse Atletiekliga te Brussel, 3e 
verdieping. Jullie ontvangen nog een uitnodiging. 


