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1 Gedragscode  

• Enkel de gedragscode van Emma ontbreekt nog. 

2 Voorstelling  

• De leden van de commissie stellen zich kort even voor.  

3 Deelname niet-eliteatleten IFAM en BK Indoor 

• De beslissing over deelname van atleten aan de wedstrijden ligt niet bij de federatie, 
maar wel bij de Vlaamse en Franstalige overheid. De federatie streeft ernaar om zoveel 
als mogelijk atleten te laten deelnemen, maar hiervoor is altijd goedkeuring nodig vanuit 
de overheid en hun eisen komen niet altijd overeen met die van de federatie.  

• Op de afgelopen indoor micromeetings kregen atleten die op basis van hun World ranking 
individueel of in ploegverband kans maken op een internationaal kampioenschap de kans 
om deel te nemen. Ook atleten die opgenomen zijn in het beleidsplan topsport, vertaald 
naar prestatie- en ontwikkelingsprogramma’s met extra aandacht voor de 
speerpuntdisciplines kwamen aan bod. De atleten in kwestie werden hiervan persoonlijk 
op de hoogte gebracht en op basis van deze criteria werden het programma en de 
deelnemerslijst samengesteld.  

• Met deze micromeetings willen we atleten de kans bieden om in eigen land aan te 
treden, maar uiteraard mogen zij ervoor kiezen om in het buitenland aan competities 
deel te nemen als een toelating krijgen vanuit de overheid voor een verplaatsing naar 
het buitenland. 

• Door de strikte voorwaarden vanuit de overheid voor deelname aan deze wedstrijden en 
enkele laattijdige afzeggingen waren de reeksen dun bezet. De atleten waren hiervoor 
op de hoogte en wilden de kans om in competitie te treden toch met beide handen 
grijpen. 

• IFAM is een bronzen meeting, zoals erkent door World Athletics. Op zo’n wedstrijd zijn 
veel punten te verdienen voor Belgische atleten met het oog op een selectie voor een 
internationale kampioenschap. De organisatie van de IFAM heeft nominatief discipline 
per discipline onderhandelt met de overheid met de punten van de eerst gerangschikte 
Belg op de World Rankings als basis.  

• Voor het BK is hetzelfde verhaal van toepassing, waardoor niet elite atleten sowieso niet 
kunnen deelnemen.  

o De commissie vraagt om te communiceren over de stand van zaken van de 
organisatie van het BK Indoor (wie mag delen, wie niet, wat zijn de 
voorwaarden, micro BK, welke disciplines en waarom, …).  

4 CrossCup en BK veldlopen  

• Voor BK veldlopen loopt een gelijkaardige aanvraag zoals voor BKI. Op een definitieve 
goedkeuring van de verschillende betrokken instanties blijft het voorlopig wachten.  

5 Trainingen in de indoorfaciliteiten 

• Uitzondering voor atleten die kans maken op een selectie voor een internationaal 
kampioenschap. Andere atleten krijgen geen toestemming. Het is bij MB vastgelegd. 
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o De commissie vraagt om transparanter te communiceren over wie indoor mag 
trainen en wie niet. 

6 Wat na de indoorperiode? 

• Het huidige MB werd verlengd tot 1 april. De maatregelen, waaronder een verbod op 
georganiseerde sportwedstrijden, blijven dus van kracht tot 1 april. Wat daarna mogelijk 
zal zijn, weten we op dit moment nog niet. Voor de PK’s en de interclubs blijft het dus 
koffiedik kijken. Hopelijk kunnen we in april, opnieuw wedstrijden (eventueel 
micromeetings zoals deze zomer) organiseren. We houden er rekening mee dat het 
zomerseizoen niet zoals normaal zal lopen en dat we nog steeds rekening gaan moeten 
houden met maatregelen vanuit de overheid. 

7 Voorzitter gezocht 

• Overzicht takepakket voorzitter: 
o Voorzitter = contactpersoon (voor o.a. Raad van Bestuur) 
o Vergadering samenroepen 
o Vergaderplanning opstellen 
o Agendapunten verzamelen + rondsturen 
o Vergaderingen ‘voorzitten’ 
→ Kandidaat-voorzitters mogen zich per mail melden bij Ben en tijdens de volgende 
vergadering verkiezen we een voorzitter.  

8 Varia  

• Aan welke quarantaine voorwaarden moeten Belgische atleten na een stage in het 
buiteland voldoen?  

o Michiel vertelt over een atleet die een uitzondering van Sport Vlaanderen kreeg 
om te trainen tijdens zijn quarantaine, maar enkel met de personen met wie hij 
op stage was en tijdens de trainingen mochten ze met niemand contact hebben. 

o Antwoord van de topsportcoördinator: enkel voor een zeer select gezelschap 
wordt een uitzondering gemaakt om, met een attest, uit quarantaine te mogen 
om te trainen na terugkomst vanop stage. Daarnaast wordt een stage als een 
niet-essentiële reis gezien, behalve voor A en B-atleten. Waardoor enkel deze 
atleten op stage kunnen.  

•  Ledenaantallen, heeft corona een impact op de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen?  
o 2018: 24.878 competitie & 8.111 recreanten 
o 2019: 24.315 competitie & 8.286 recreanten 
o 2020: 22.757 competitie & 7.946 recreanten 
o 2021: 20.297 competitie & 6.390 recreanten 

• Voorstel om vanuit de atletencommissie iets uit te werken over mentale gezondheid.  

• Wat als de Interclub dit seizoen opnieuw niet kan plaatsvinden in mei? Verschuift de IC 
naar een nieuwe datum later op het seizoen of wordt de IC afgelast? Indien de IC dit jaar 
wordt afgelast, volgt er in 2022 dan een IC in dezelfde samenstelling en pas in 2023 een 
samenvoeging van de competitie voor mannen en vrouwen? Of bestaat de kans dat indien 
de IC in 2021 niet kan doorgaan, de competitie voor mannen en vrouwen al in 2022 wordt 
samengevoegd op basis van de resultaten uit 2019? 

o De vraag is overgemaakt aan de beleidscommissie competitie.  

• Federatie moet het grotere verhaal vertellen, met achtergrondinformatie over de 
prestatie en de atleten en niet in concurrentie gaan met journalistieke platformen, zoals 
Atni of Sporza. De federatie moet wel meer actie ondernemen om atletiek te promoten 
en informatie tot bij de pers brengen, bijvoorbeeld meer persberichten na grote 
wedstrijden om atletiek op die manier meer onder de aandacht te brengen.  

• Foto’s van de wedstrijden meer in beeld brengen, nu moet je de fotograaf al kennen om 
een foto te kunnen bemachtigen van jouw wedstrijd.  

• Hoeveel mensen bezoek de website en lezen de coronaberichten? 
o Op de volgende vergadering zal Ben de cijfers uit Google analytics over de 

bezoekersaantallen op de website toelichten. 

9 Volgende vergadering  

• Er volgt een doodle om de datum voor de volgende vergadering in maart vast te leggen. 


