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Verslag Atletencommissie 
19 juli 2021 (online) 

 
Aanwezig: Elise Mehuys, Falko De Backer, Gerben Van De Voorde, Michiel Bienens,  
Emma De Naeyer, Ben Ghyselinck (Vlaamse Atletieliga, verslag) en David Evenepoel 
Verontschuldigd: / 
Afwezig: / 

 

1 Goedkeuring verslag vorige vergadering 

• Het verslag van 16 juni 2021 werd goedgekeurd door de leden en werd gepubliceerd op 
de website van de Vlaamse Atletiekliga.  

2 David Evenepoel (VAT - Vlaamse Atletiektrainers) 

• David is voorzitter van de VAT - Vlaamse Atletiektrainers en is ook actief als lesgever 
binnen de VTS – Vlaamse Trainersschool. Hij sluit vandaag aan om kennis te maken met 
de atletencommissie.  

• Hij benadrukt het belang van inspraak van atleten en het belang van een 
atletencommissie.  

• De atletencommissie is een adviesorgaan, wat een belangrijk kenmerk van de commissie 
is. Het is vaak eenrichtingsverkeer vanuit de federatie. Het is meer dan toelichting 
krijgen bij bestaande dossiers, maar samen het verschil kunnen maken.  

• David raadt de atletencommissie aan om adviezen voldoende feitelijk te onderbouwen 
om zo goed mogelijk binnen te dringen bij de Raad van Bestuur.  

3 Vragen uit andere werkgroepen beantwoorden 

• Er kwamen geen vragen binnen.  

4 Resultaten enquête bekend maken 

• Op welke manier brengen we de resultaten aan bij de raad van bestuur/andere 
commissies? We stellen een samenvatting samen, met visuele ondersteuning die we 
voorstellen aan de RvB. 

• De respondenten willen we ook informeren over de resultaten, want zij hebben namelijk 
gezorgd voor de input. We stellen een document op met de resultaten van de enquête en 
publiceren dit op de website van de federatie. 

5 Doelstellingen van onze commissie 

• De commissie stelt de doelstelling en bijhorende vragen op. Nadien worden ze verdeeld 
over de commissieleden. Elk commissielid verwerkt zijn of haar vraag in een apart 
document. 

6 Varia 

• Paula kon er vandaag niet bijzijn, maar neemt binnenkort opnieuw contact op. Ze wil 
voornamelijk samenwerken en uitwisselen om het thema eetstoornissen bespreekbaar te 
maken en iets op poten zetten om de kwestie binnen onze sport aan te pakken.  

• Op een volgende vergadering willen we graag iemand uitnodigen om het luik competitie 
binnen de federatie toe te lichten. Binnen de federatie zijn de volgende personen bezig 
met competitie: Owen Malone (Topsport U18, topsportscholen & talentdetectie), Rutger 
Smith (topsportcoördinator) en Patrick Van Caelenberghe (voorzitter beleidscommissie 
competitie). 

http://www.atletiek.be/organisatie/goed-bestuur/verslagen-commissies

