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NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VLAAMSE ATLETIEKLIGA 
V.Z.W. GEHOUDEN TE TESSENDERLO OP 22 MAART 2014 
 
Zijn aanwezig voor de raad van bestuur 
 
Voorzitter Eddy De Vogelaer 
Ondervoorzitter  Jos Jacobs 
Secretaris Gery Follens 
Directeurs Erik Chevrolet, Wim Muller, Paul Thys 
Leden Willy Nys, Gerit Batsleer, Luk Verlaenen, Bert De 

Brabandere, Xavier Rondas 
 
Zijn aanwezig voor het personeel Ludwig Peetroons (algemeen directeur), Michaël 

Smits (administratief coördinator), Owen Malone 
(jeugd- en recreatiecoördinator), Paula Vanhoovels 
(sporttechnisch coördinator), Nicole Poels, Liesl Van 
Barel, Michel Jordens, An Van Honsté, Josefien Van 
Peteghem 

 
 
Verontschuldigd:  Mia Lambrecht, Jens Van Boxstael, Christophe 

Delecluse, Tille Scheerlinck (topsportcoördinator) 
Afwezig: Sander Vermeulen 
 
 
1. VERSLAG OVER HET AFGELOPEN JAAR DOOR HET DAGELIJKS BESTUUR EN DE 

RAAD VAN BESTUUR 
 

Eddy De Vogelaer, voorzitter van de Vlaamse Atletiekliga v.z.w., opent deze algemene  
vergadering om 10u10. Hij houdt volgende openingsrede : 
 
Geachte erevoorzitter, 
Beste clubleden en atletiekvrienden, 
 
Algemene vergaderingen zijn een ideale plaats om even achterom te kijken en vooral om 
naar de toekomst te kijken. 
Als we eerlijk zijn kunnen we er zeker niet omheen dat 2013 niet gebracht heeft wat we 
vorig jaar verwacht hadden. Na de schitterende prestaties in London waren de resultaten 
zeker niet schitterend te noemen voor de Belgische en zeker de Vlaamse atletiek. Een aantal 
toppers beëindigden hun loopbaan en andere sterkhouders kampten met langdurige 
blessures. 
Gelukkig behaalden we misschien wel de mooiste resultaten met onze jeugd. Zowel bij de 
Scholieren (Eyof en WK), Juniors als Beloften (beiden EK) behaalden onze jeugdatleten heel 
mooie resultaten waarbij niet alleen titels, podia en finaleplaatsen behaald werden maar 
waar ook een grote delegatie kon uitgestuurd worden ondanks de verscherpte minima die 
gesteld werden. Ze zijn een hoop voor de toekomst. Met de keuze voor beloftetrainers (en 
verbondenheid met de topsportschool) hopen we hen deze maal nog beter te kunnen 
begeleiden naar eliteatleten die kunnen deelnemen en schitteren op EK en WK’s. Een project 
zoals Atletiek Vlaanderen is daar meer dan nuttig en zelfs noodzakelijk om ze te begeleiden 
op deze weg. 
2013 eindigde ook schitterend voor België door de onverhoopt sterke resultaten van onze 
veldlopers op het EK veldlopen te Belgrado. Niet alleen individueel wisten we sterk te scoren 



 

Vlaamse Atletiekliga vzw - Algemeen secretariaat 
K.Boudewijnstadion, Marathonlaan 119 Bus C - 1020 Brussel 

Telefoon: 02/47.47.220 - E-mail: josefien@val.be 

N
O

T
U

L
E

N
 A

V
 –

 2
2

 M
A

A
R

T
 2

0
1

4
 

maar ook op collectief vlak bij de Seniors mannen. Het sterk seizoenseinde in 2013 werd 
dan nog eens doorgetrokken tot maart dit jaar in Sopot waar Thomas Van Der Plaetsen 
brons behaalde op de WK indoor zevenkamp. 
Deze resultaten en een comeback van enkele gekwetsten doen ons dromen van een sterk 
2014 want dit jaar wordt toch wel belangrijk. 2014 is amper twee jaar voor de volgende 
Olympische spelen en al een goede waardemeter om te zien welke atleten kunnen dromen 
van Rio. Maar 2014 is ook het jaar van Europese kampioenschappen te Zurich waardoor vele 
Belgen zich op het voorplan kunnen plaatsen. We beschikken over genoeg vaandeldragers 
om er een mooi kampioenschap van te maken waardoor we atletiek ook in the picture 
kunnen plaats. Iets wat we kunnen gebruiken in dit voetbalgekke jaar. 
 
Topsport kan maar gedijen in een professionele structuur. Dankzij de Vlaamse gemeenschap 
wordt dit mogelijk gemaakt voor eliteatleten en begeleiders. 
Maar ook de federatie dient verder te professionaliseren zonder te vergeten dat elke sport 
nog altijd draait op de inzet, gedrevenheid en kennis van vele vrijwilligers. En zeker niet 
alleen in de clubs maar in de werking van de federatie. 
In 2012 en 2013 werd ons medewerkerskorps grondig vernieuwd en verjongd. Met het 
vertrek van Willem is voor de clubs een icoon van de Val vertrokken. Josefien en An hebben 
voldoende tijd gekregen om zich in te werken met behulp van Willem. Liesl werd 
aangetrokken om de recreatie en marketing verder uit te werken zodat Owen meer tijd kan 
besteden aan de jeugdsport en aan ondersteuning van de topsportcoördinator. 
We zullen meer moeten investeren in marketing en promotie van onze sport om resultaten 
te behalen. Goede resultaten van onze atleten zetten de deuren gemakkelijker open. 
Projecten zoals “Iedereen Atleet” en “FitFree” moeten ons toelaten onze marketing te 
vergemakkelijken en meer sponsors binnen te halen. Iets wat waarschijnlijk nodig zal zijn 
daar de subsidiering of het bedrag ervan toch onder druk zal komen te staan. Het is dan ook 
noodzakelijk dat projecten lukken en mede ondersteund kunnen worden door onze clubs. 
Nieuwe projecten dienen ook drempelverlagend te werken om nieuwe aansluitingen 
mogelijk te maken. Net zoals Start to Run in het verleden er voor gezorgd heeft dat de VAL 
en onze clubs opnieuw aansluiting hebben gevonden met de joggers ondanks de sterke 
concurrentie van de jogclubs. 
Nieuwe leden behoeft natuurlijk ook nieuwe medewerkers. En tevens een 
medewerkersbeleid in elke club want ook hiervoor zullen we meer inzet en middelen moeten 
leveren. 
IK wens mijn voorwoord af te sluiten met een minuut stilte te vragen voor alle atleten, 
juryleden en clubmedewerkers die vorig jaar overleden zijn, vooral zij die zich een leven 
lang geëngageerd hebben voor de federatie en de club. 
 
Ik geef nu het woord aan de secretaris voor nazicht van volmachten en aanduiding van 
stembureau. 
 
 
2. NAZICHT VAN DE VOLMACHT VAN DE AFGEVAARDIGDEN 
 
Uit de afroeping van de afgevaardigden bij het openen van de algemene vergadering door 
secretaris Gery Follens blijkt de aanwezigheid van 85 stemgerechtigde verenigingen die in 
het totaal 767 stemmen vertegenwoordigen. (quorum 386) 
 
Stemmenverdeling 
 
Vereniging Stemmen Vereniging Stemmen Vereniging Stemmen 
KAAG 16 DUFF 8 ACME 13 
BVAC 9 LIER 11 AVMO 14 
KKS 10 GENK 6 ZELE 7  
EA 11 DAC 12 OPW 3 
ASVO 11 SGOL 4 MACD 1 
BRAB 6 AVZK 9 BERT 2 
OB 10 LOOI 12 SPBO 10 
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RAM 8 LEBB 12 ACA 9 
ACW 15 TACT 6 ACP 12 
KAPE 11 MACW 11 BONH 3 
WIBO 7 AVT 14 SACN 5 
LAC 1 BREE 4 VOLH 15 
OEH 16 ACG 10 GEEL 2 
ASSA 1 RCG 16 ABES 9 
ATAC 7 VMOL 14 BAV 4 
AVR 13 ACBR 14 ABAV 1   
RCT 10 ARAC 10 LOND 3 
DCLA 16 HAMM 10 ATLA 11 
VITA 12 HALE 5 ESAK 6 
ADD 10 BEHO 3 ZWAT 12 
OLSE 14 LYRA 14 DEIN 14 
ACHL 16 AVKA 10 ATLE 3 
RIEM 10 ACDL 2 VS 16 
AZW 14 SPVI 4 LAT 4 
HAC 8 ZA 4 TJAK 2 
FLAC 16 DALO 5 ACKO 10 
VAC 16 GRIM 5 ALVA 8 
ROBA 15 AVLO 12 HAKI 6 
HCO 13 HULS 1 
STAX 11 MAC 3 
 
 
Afwezige verenigingen : ABAV - HALE - VS 
 
3. AANDUIDING VAN HET STEMBUREAU 
 
Er dient geen stembureau te worden aangeduid vermits er geen verkiezingen zijn. 
 
4. VERKIEZING VOORZITTER, RAAD VAN BESTUUR, BEKRACHTIGING 

PROVINCIAAL AFGEVAARDIGDEN, LEDEN VAN COMMISSIE VAN TUCHT EN 
BEROEP 

 
Er zijn dit jaar geen verkiezingen. 
 
Tevens bekrachtigt de A.V. het mandaat van volgende leden, respectievelijk de commissie 
van tucht en beroep : 
 
Commissie van tucht    Commissie van beroep 
Philippe DE BRUYNE  RCG  Roger VANBINST  VAC 
Marc WYLLEMAN  STAX   
Georges STRUYS  OLSE    
Michel JACOBS  TACT 
 
De voorzitter doet tevens een oproep naar de clubs om kandidaten op te vragen voor de 
commissie van beroep. Deze kunnen volgend jaar dan officieel aangesteld worden als lid 
van deze commissie. 
 
5. SCHRAPPING VAN VERENIGINGEN 
 
Geen. 
 
6. MARKETING/SPONSORING 
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L. Peetroons: In het verleden zijn er al een aantal pogingen geweest om rond 
sponsoring/marketing voor de VAL/KBAB te werken en dit bleek niet altijd zo succesvol. Men 
is zich nadien beginnen afvragen wat men zou kunnen doen om dit op te lossen. 
Tot voor deze huidige campagne had de VAL in feite maar 1 grote sponsor, namelijk Ethias. 
Er zijn 2 soorten sponsors: zij die begaan zijn met de sport (in de minderheid) en geen 
return willen en zij die ook graag een return voor hun sponsoring willen. De federatie is niet 
zichtbaar genoeg, niet aantrekkelijk als return voor sponsors tenzij er middelen of manieren 
zouden gevonden worden waarmee een return kan gegenereerd worden. Er zijn 2 zaken in 
atletiek waar de federatie in feite commercieel niets aan heeft:  

• Topatleten: komen veel in de belangstelling maar indien zij sponsors verwerven, is 
dit voor zichzelf.  

• Grote atletiekevents: vallen niet onder de bevoegdheid van de federatie. 
 

Men wil nu bouwen aan een communicatie/marketing product dat structureel return 
genereert voor sponsors. Men verkiest dit op nationaal niveau uit te werken want de grote 
spelers op de sponsormarkt zijn niet of weinig “regionaal” georiënteerd. 
Men heeft een overkoepelende marketing campagne uitgewerkt, genaamd “Iedereen Atleet”, 
waarbij men de boodschap wil overbrengen dat bewegen gezond is en dat atletiek, in al zijn 
vormen, hiervoor een uitstekend middel is. In Wallonië heet de campagne “Tous Athlètes”. 
De hoofdsponsors worden partner van de Belgische atletieksport, hoofdpartner van de 
campagne “Iedereen Atleet” en hoofdpartner van het “FitFree”-product (komt later aan 
bod).  
 
De campagne “Iedereen Atleet” begint vandaag. Aanstaande dinsdag is er een nationale 
persconferentie gepland voor zowel Vlaamse als Waalse pers, er is een affiche-campagne 
gepland voor de komende 3 jaar, er worden flyers uitgedeeld en er werd een website 
gemaakt: www.iedereenatleet.be. 
 
Er wordt verwacht van de clubs dat zij de affiches zullen uithangen, dat zij een banner 
“iedereen atleet” op hun club-website plaatsen. Zij krijgen eveneens de kans om gratis 
gepersonaliseerde flyers te verkrijgen. Daarnaast hopen wij dat de clubs mee instappen in 
het project FitFree door mensen ertoe aan te zetten aan te sluiten bij een atletiekclub,  
 
Sponsors die reeds aangetrokken zijn: Zespri, Chocovit, Partena (onafhankelijk ziekenfonds) 
en RedBull. Redbull is geen hoofsponsor, maar zijn voornamelijk sponsor in het kader van 
een specifiek evenement. Zij hebben een bijzonder loopevent bedacht. Zie hieronder: 
 
7. WINGS FOR LIFE 
 
Robin Jacobs/Jacob Vanluchene en Joeri Janssens (sportief directeur van het evenement) 
komen een nieuw project voorstellen in samenwerking met RedBull: “Wings for Life World 
Run” op 4 mei te Ieper. 
 
Dit is een evenement waarbij men lopers oproept deel te nemen voor iedereen die niet meer 
kan lopen wegens een ruggemergletsel. Het gaat over een loopwedstrijd over de hele wereld 
op hetzelfde moment (4 mei). Er is geen finishlijn, maar iedereen die start wordt geleidelijk 
aan ingehaald door een auto tot wanneer er slechts 1 winnaar over blijft. 
 
Redbull is niet heel erg zichtbaar aanwezig, zij financieren vooral het event. Alle 
opbrengsten gaan intergraal naar de het goede doel “Wings For Life”, 12 j. geleden 
opgericht door de eigenaar van RedBull. 
 
Er zijn 3 belangrijke doelen: het bekendmaken, geld inzamelen, een unieke run organiseren. 
Als federatie kan de VAL enorm helpen om awareness te creëren. Ze willen de hele wereld 
aan het lopen brengen en zij willen tegelijk ook aandacht trekken naar het onderzoek naar 
ruggemergletsel. 
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Zij vragen de clubs om mee te helpen om zoveel mogelijk awareness te creëren en lopers 
warm te maken om deel te nemen op 4 mei.  
 
 
8. FITFREE 
 
P. Vanhoovels: Binnen het project Iedereen Atleet is “FitFree” een nieuw bewegingsproject 
vanaf januari 2014. 
Men heeft vastgesteld dat de federatie wel veel competitieleden heeft maar relatief weinig 
recreanten. Zowel rond de leeftijd van 14 jaar en na het afronden van de Start t Run is er 
sprake van een grote drop-out. De federatie (en bijgevolg ook de verenigingen) was 
jarenlang vooral gericht op competitie en te weinig op recreatie. 
Er zijn momenteel genoeg jog-initiatieven voor volwassenen onder de vorm van Start to 
Run, maar er is nog te weinig recreatieve werking voor jongeren vanaf 14j. Er wordt tevens 
vastgesteld dat STR over het hoogtepunt heen is. Alles samen is er dus vraag naar een 
nieuw recreatieproject.  
De VAL kreeg tevens de opportuniteit van de Vlaamse Overheid om in te stappen in een 
innovatief laagdrempelig project. Er werd een project ingediend en goedgekeurd waardoor 
de VAL een financiering krijgt van €90.000, verspreid over 2 jaren. 
Daarnaast is er een samenwerking met Axitect (o.l.v. Peter De Voght), een bureau dat 
gespecialiseerd is in het ontwikkelen van bewegingsprojecten en die reeds een groot 
netwerk hebben van contacten met bedrijven, gemeenten en scholen. 
 
Op die manier is “FitFree” ontstaan. Een project waarbij laagdrempelig bewegen in een open 
sociale sfeer de drijfveer is. FitFree staat voor: 

• Vrijheid van bewegen 
• Zich vrij voelen door beweging 
• Bewegen als sociaal moment 
• Financieel en materieel laagdrempelig (wat overigens heel belangrijk is voor de 

doelgroep) 
 

INHOUD: FitFree bestaat uit 3 luiken: de bewegingslessen, het Fit Parcours en de Fit Battle.  
Bij de bewegingslessen willen wij vooral de verenigingen inschakelen. Voor volwassenen 
draait het vooral om het ontwikkelen van een algemene conditie en voor jongeren ligt de 
nadruk voornamelijk op het atletiekgericht spelenderwijs bewegen. 
Het Fit Parcours is een parcours met beweegpanelen die uitgestald kunnen staan in het bos, 
park of stadscentrum. Dit gebeurt steeds in samenwerking met de gemeente waarbij de 
mogelijkheid bestaat om dit te linken aan cultuur/toerisme. Men zal de oefeningen zowel 
zelfstandig als in groep kunnen afleggen. 
De FitBattle is het 3de luik. Hierbij richten wij ons opnieuw naar de clubs, in samenwerking 
me de federatie en de gemeente. Het gaat om een beweeghappening met fysieke 
hindernissen/opdrachten voor jongeren en/of volwassenen. Dit kan doorgaan als het finale 
event van een FitFree-werking tussen scholen, bedrijven, verenigingen,… De bedoeling is 
dat dit plaatsvindt op plaatsen waar we het brede publiek kunnen bereiken zoals 
marktpleinen, sporthal enz.  
 
De FitFree-bewegingslessen zijn een modulair systeem omdat we weten dat mensen die 
laagdrempelig willen bewegen ook heel veel van variatie houden. De 4 modules zijn: 

• Van Nieuwjaar tot de Paasvakantie (indoor - circuittraining) 
• Van na de Paasvakantie tot de zomervakantie (outdoor - fartlekmodule) 
• Van september tot de Allerheiligenvakantie (outdoor - atletiekmodule) 
• Van de Allerheiligenvakantie tot Nieuwjaar (indoor- teammodule) 

 
FINANCIEEL: De deelnemers krijgen eveneens de mogelijkheid om modulair te betalen, 
namelijk €20 per module van ongeveer 10 weken. Tijdens de pilootperiode (1 jan ’14 tot 1 
okt ’15) gaat de eerste €20 naar de federatie voor lidmaatschap als recreant, voor 
verzekering en voor verloning van de lesgevers. Na het pilootproject gaat dit 
inschrijvingsgeld naar de organiserende vereniging.  
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WANNEER: Er worden 2 begeleide sessies van 1u per week voorzien 
 
Het project loopt tot oktober 2015. Het is hierna de bedoeling dat de clubs die er inmiddels 
ervaring mee hebben dit project overnemen. 
Het moet duidelijk zijn dat FitFree een samenwerkingsproject is. Als een vereniging met 
FitFree wil starten zal de VAL met hen en de gemeentelijke sportdienst samenzitten.  
 
CONCREET:  
De VAL zorgt voor: 

• Het zoeken/betalen van de lesgever; 
• Het bepalen van de invulling van de bewegingslessen 
• Opleiding/bijscholing van de “entertrainers” 
• Promotioneel materiaal (affiches/flyers) 
• Het ondersteunen van de organisatie van Fit Battles 

De gemeente zorgt voor: 
• Het (gratis) aanbieden van een indooraccommodatie 
• De inplanting van het Fitparcours (indien gewenst) 
• Ondersteuning van de organisatie van Fit Battles (door bv. nadars te voorzien) 
• Promotie en samenwerking met andere actoren op gemeentelijk niveau 

De atletiekvereniging zorgt voor: 
• Promotie binnen en buiten de club 
• (indien mogelijk) het aanbieden/voorstellen van een lesgever 
• De organisatie van de Fit Battle samen met de gemeente en de federatie 

 
Hugo De Hoon(KAPE): heeft zijn twijfels over de manier waarop de VAL haar nieuwe 
projecten op de markt brengt. Hij vraagt zich af waarom men er niet in slaagt om van bij de 
start naar iederéén deftig te communiceren en geen selectie te maken en dan de keuze te 
laten aan de clubs of zij al dan niet wensen in te stappen. Tweede opmerking hieromtrent: 
het project FitFree wordt voorgesteld aan sportdiensten/gemeentes vóór dat clubs hierover 
op de hoogte werden gebracht. Hij vindt dat er gigantische fouten zijn gebeurd en hij hoopt 
dat dit in de toekomst niet meer zal voorvallen. 
 
P. Vanhoovels: half november hebben wij pas bevestiging gekregen van de subsidie van 
90.000 euro. Dit was toch wel belangrijk om te kunnen starten met het project. Hierna is 
men gaan kijken naar de clubs die reeds een volwaardige recreatieve werking vanaf Cad 
hebben en heeft men er inderdaad voor gekozen om deze eerst aan te schrijven. Er werd 
verwacht dat deze clubs misschien meer geneigd zouden zijn om mee in dit project te 
stappen dan andere verenigingen. Van deze 10 zijn inderdaad ‘slechts’  2 in kunnen stappen 
maar dit was voornamelijk om dat men in deze korte tijdspanne geen indooraccommodatie 
ter beschikking had. Achterafgezien goed dat men ‘slechts’” met 2 clubs gestart zijn want 
we hebben in die korte periode toch nog snel moeten werken om alles rond te krijgen, om 
de promotie op gang te krijgen én om ervoor te zorgen dat die 2 verenigingen ook wel 
succesvol waren. Gelukkig heeft dit dan ook zijn vruchten afgeworpen. 
 
Nadien hebben wij beslist om het project aan de clubs bekend te maken tijdens onze AV. 
Bovendien kregen wij daarnaast de mogelijkheid om ons project te gaan voorstellen op de 
Algemene Vergadering van het Instituut voor sportbeheer (ISB), de overkoepelende dienst 
van de gemeentelijke sportdiensten. Zij waren hiervan op de hoogte omdat zij mee in de 
jury zaten van het project. Deze kans konden wij niet laten liggen. Hierdoor werden de 
Antwerpse gemeentelijke sportdiensten eerder op de hoogte gebracht. 
 
9. VLAB 
 
Sinds G. Follens de taak van secretaris van de VAL op zich heeft genomen, heeft hij tevens 
het voorzitterschap van de VLAB overgenomen van Roger Vanbinst. 
Hij geeft een kort overzicht van de activiteiten van vorig jaar en een korte blik op de 
planning voor 2014. (In 2013 waren er 69 bestuurders lid van de VLAB.) 
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Het bestuur is in de loop van 2013 2 keer samengekomen: 21 mei en 24 september. Tijdens 
deze vergaderingen heeft men de werking van de VLAB doorgelicht en werden de komende 
sessies voorbereid. Men heeft tevens het initiatief genomen om een uitgebreide enquête te 
houden bij alle bestuurders van de Vlaamse Atletiekclubs. Hierover later meer. 
 
Op de VAT-dag konden bestuurders aansluiten bij 2 sessies: “werken met kansengroepen” 
en “Sport met grenzen”. 
 
Conclusies van de enquête: 

• De meeste bestuurders kennen de VLAB, maar zijn geen lid 
• Wie een sessie volgde vond deze goed 
• De VAL kan/moet meer doen voor de bestuurders 
• Men wil meer sessies volgen, maar deze moeten interessant zijn 
• Sessies worden best gegeven op een avond of een zaterdagvoormiddag 
• Binnen de eigen provincie organiseren geeft meer geïnteresseerden 

 
Vertrekkende vanuit deze resultaten heeft men de planning voor 2014 opgesteld. Vanuit de 
VAL zullen de reglementen en lastenboeken van de Bekers van Vlaanderen en de 
kampioenschappen onder handen genomen worden en zullen nadien besproken worden met 
de organisatieverantwoordelijken uit de clubs. In het voorjaar 2014 zal zowel in Oost-
Vlaanderen (“Structuur bestuur”) als in Antwerpen (“Resultatenverwerking”) een sessie 
ingericht worden. Voor het najaar is er “Vrijwilligers in de clubs” in West-Vlaanderen, 
“Fiscaliteit (+BTW)” in Limburg en “Fondsenwerving” in Vlaams-Brabant. Het is de bedoeling 
dat deze sessies alle provincies zullen doorkruisen, zodanig dat iedereen de kans krijgt om 
alle sessies bij te wonen (mits een minimale verplaatsing). 
 
Verder is er nog een samenwerking met VSF in het kader van het dynamoproject, bv. Dag 
van de Sportclubbestuurder. De VLAB wil tevens de activiteiten van VSF, Sportac,… bekend 
maken bij de VLAB-leden en de clubs. Binnenkort zal de VLAB het initiatief nemen om de 
nieuwe secretarissen meer bijstand te verlenen in hun taken. 
 
G. Follens doet tevens een oproep naar de clubs toe om initiatieven vanuit de PC’s en de 
clubs bekend te maken aan de VLAB. 
 
Om af te sluiten wenst hij enkel nog de afgevaardigden van elk PC voor te stellen: 

• PC Antwerpen: Wim Muller 
• PC Limburg: Willy Nys 
• PC Oost-Vlaanderen: Mieke Seminck 
• PC Vlaams-Brabant: Rudi Steenhouwer 
• PC West-Vlaanderen: Johan Vaernewyck 

Daarnaast maakt ook Marcel Oelbrandt deel uit van deze commissie als 
ervaringsdeskundige. Ook nog een woord van dank aan Nicole Poels voor haar hulp aan de 
werking van de VLAB. 
 
10. VOORSTELLING INFORMATICAPROJECT 
 
L. Peetroons geeft een overzicht van de activiteiten rond het informaticaproject sinds de 
vorige Algemene Vergadering. 
Op 24 april 2013 zijn de testpersonen samengekomen voor een GAP-analyse. Ludwig heeft 
hierna een document opgesteld met de nieuwe “benodigdheden/verwachtingen”. 
Op 6 en 7 juni is Ludwig zelf naar Zwitserland gegaan om het document in detail te 
overlopen.  
Eind november was er een 2de testfase. Het was niet alleen belangrijk om te werken met de 
originele testpersonen (om de eerste fouten te herkennen) maar ook met nieuwe 
testpersonen om de te checken of de drempel om te starten als nieuwe gebruiker niet te 
hoog is. Conclusie: de originele testers waren blij met de vooruitgang, voor de nieuwe 
testgroep blijkt het nog steeds een hele grote sprong om met het nieuwe pakket te werken. 
Momenteel zijn er nog een aantal openstaande zaken. 
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Naast het functioneel in orde brengen van het project heeft men na de vorige AV onderzocht 
of men apart in productie kon gaan met de nieuwe resultaatverwerking gezien het oude 
systeem al zéér verouderd was. Dit was mogelijk maar er was wel meer werk aan. Er moest 
namelijk een interface opgezet worden van het VAL-extranet en het LBFA-systeem. Het 
opladen van de gegevens heeft een aantal problemen met zich meegebracht waardoor het 
onmogelijk is om voor het outdoor-seizoen nog in productie te gaan. 
 
De ambitie is nu om in de 2de helft van mei op te starten. Gezien de hoge instapdrempel is 
de opleiding van gebruikers héél belangrijk! Ludwig roept alle clubs op om minstens  1 
persoon te laten opleiden in samenwerking met de PC’s. 
 
De VAL-website zal ook vernieuwd moeten worden. De Zwitserse leverancier is alleszins te 
duur, dus men is op zoek naar een Vlaamse leverancier (ook mede om de taalbarrière te 
vermijden). 
 
Peter Cuypers (ROBA): het lijkt me aangewezen dat Ludwig de opleiding geeft? 
 
L. Peetroons: Hij had gehoopt –en hoopt nog altijd- dat de testers dit zouden willen doen 
omdat deze mensen jullie werk kennen. Hij wil zeker wel bijspringen, maar hij denkt dat de 
testers meer geschikt zijn. Qua locatie zal nog besproken worden waar dit precies zal 
doorgaan. Ludwig verkiest om dit te bespreken met de PC’s. Als zij ook liever willen dat dit 
doorgaat in Brussel, geen probleem. Het leek gemakkelijker om dit per provincie te doen 
zodat men zich niet te ver zou moeten verplaatsen. Het belangrijkste is dat er ter plaatse 
netwerk is.  
 
Liliane Gysemans (ACHL): wat zijn de technische gegevens die op de pc moet staan? 
 
L. Peetroons raadt aan om naar de java-website te gaan (www.java.com) en de java-versie 
te testen volgens de instructies.  
 
Hugo De Hoon (KAPE): wil nog benadrukken dat de personen die indertijd de keuze gemaakt 
hebben om dit programma te nemen, naar zijn mening, door de keuze voor Java een heel 
domme keuze gemaakt hebben.  
 
De voorzitter wenst nog alle testers te danken voor hun inzet: Katrien Vanwolleghem (KKS) 
– Walter Geuens (ACHL) – Joris Geussens (ESAK) – Georges Struys (OLSE) – Jean-Marie De 
Schrijver (HCO) – Hugo De Hoon (KAPE) – Marc Bultinck (DEIN) – Sylvain Wieme (DEIN - 
Filip Pattyn (HAC) 
 
11. INTERPELLATIES 
 
Binnen de gestelde termijn ontving de Raad van Bestuur twee interpellaties. 
Zoals bepaald door het huishoudelijk reglement van de VAL werden deze interpellaties 
vooraf naar de verenigingen gestuurd en toegevoegd aan de agenda van deze A.V. 
 
Interpellatie van SPBO over de inschrijvingen voor kampioenschappen: 
 
Interpellant Eric Vaningelgem (SPBO) leest volgende interpellatie voor : 
 
Bij elk kampioenschap, met een verplichte voorinschrijving, moeten wij steeds vaststellen 
dat een aantal atleten de voorlopige inschrijvingslijst afwachten om zich alsnog in te 
schrijven. 
 
Zij hebben dan de mogelijkheid een nummer te kiezen in functie van de reeds ingeschreven 
atleten. Deze werkwijze werd ons zelfs meermaals door bedoelde atleten bevestigd. 
 
Wij vinden dat dit niet eerlijk is ten opzichte van diegenen die wel correct inschrijven. 
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Wij vragen dan ook om geen atleten meer toe te voegen aan de deelnemerslijst na de 
uiterste inschrijvingsdata. Wat is trouwens nog de zin van een uiterste inschrijvingsdata als 
er toch geen rekening mee  gehouden wordt. 
 
      *** 
 
Eddy De Vogelaer:    
 
Het systeem van voorinschrijvingen werd destijds ingevoerd om vergetelheden van 
secretarissen op te kunnen vangen. Ook vaak vergetelheden van atleten/trainers. 
10 dagen voor het kampioenschap wordt een eerste lijst met de ingeschreven atleten 
publiek gemaakt via de website. Dan kan elkeen (niet alleen de secretaris, maar ook 
trainers en atleten) nakijken of alle atleten wel ingeschreven zijn zodat er eventueel 
aanvullingen kunnen gebeuren op deze lijsten. 
Als federatie zijn we ons welbewust dat we met vrijwilligers werken die fouten kunnen 
maken. Fouten die hard kunnen aankomen voor de betrokken atleten indien ze effectief 
vergeten zijn voor een kampioenschap. Voor de meesten toch een hoogtepunt van het 
seizoen. De dupe is hier dan weer de secretaris. 
Spijtig genoeg kan het systeem inderdaad misbruikt worden door atleten en trainers om 
voor de keuze van de nummers af te wachten tot er een voorlopige lijst gepubliceerd is.  
Maar is dit voldoende reden om een systeem waarbij fouten kunnen rechtgezet worden te 
annuleren? De VAL vindt van niet. 
Veel alternatieven zijn er immers niet tenzij geen aanpassingen meer toe te laten. 
Eventjes hebben we er ook aan gedacht om voor de na-inschrijvingen eventueel 
administratieve boetes toe te passen maar ook daar zijn we geen voorstander van. 
Er wordt gevraagd aan Nicole -die de inschrijvingen bijhoudt- om deze zomer de 
aanpassingen bij te houden en na te kijken of het systeem stelselmatig misbruikt wordt 
door trainers en atleten met weinig fairplay of ethiek. 
Zelf wens ik ook de clubs op te roepen om niet mee te doen aan dit soort spelletjes. De 
achterpoortjes die nu nog open staan om vergissingen te verbeteren kunnen eens gesloten 
ook in ieders nadeel spelen. In dit geval is enkel de atleet die echt vergeten is in te 
schrijven het slachtoffer. 
Na het zomerseizoen wenst de Raad van Bestuur de bijvoegingen te evalueren. 
 
Eric Vaningelgem (SPBO): wat betreft het werk van de secretarissen, gaan wij volledig 
akkoord dat zij niet het slachtoffer mogen zijn. Anderzijds zijn het wel de goede die het 
moeten bekopen met de iets minder deontologische manier van werken. 
 
Filip Pattyn (HAC): Bij onze club passen wij de regels streng toe en in dit geval leggen wij de 
verantwoordelijkheid bij de atleet zelf. Als een atleet een kampioenschap mist, gebeurt dit 
geen tweede keer. Wij stellen daarom voor om te werken met een bevestiging van 
inschrijving via mail zodat iedere secretaris kan nakijken of een inschrijving correct verlopen 
is. 
 
Eddy De Vogelaer: Momenteel is het ook zo dat men een inschrijving kan nakijken via de 
inschrijvingslijsten. Toch wensen wij te vragen of de VAL de tijd krijgt om het komende 
zomer te evalueren. Daarnaast doet hij nogmaals een oproep naar fairplay en ethiek in deze 
materie.  
 
Patrick Van Waes (AVLO): Ik denk dat er nog steeds onduidelijkheid bestaat over de 
essentie van de interpellatie van SPBO. Volgens mij moeten er 2 vragen beantwoord 
worden:  
1) kan het wijzigen van een inschrijving na het verschijnen van de inschrijvingslijst? 
2) kan men een inschrijving toevoegen na het verschijnen van de inschrijvingslijst?  
 
Na de stemming: het wijzigen van een inschrijving wordt niet meer toegelaten, zodat zij die 
ingeschreven zijn niet meer van discipline kunnen veranderen. Een vergeten inschrijving 
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kan wel nog worden toegevoegd tijdens de 2 dagen nadat de inschrijvingslijst bekend 
gemaakt werd. 
 
 
Interpellatie van ESAK over het toevoegen van Cadetten aan jeugdmeetings: 
 
Interpellant Joris GEUSSENS (ESAK)  leest volgende interpellatie voor : 
 
Het afhaken van atleten na de jeugdcategorieën van Cadet tot Juniors, is een algemeen 
gekend fenomeen. Binnen de clubs die deelnemen aan het A.A.S.-criterium d e Antwerpse 
regio en die deze interpellatie voorstellen, valt het op dat vooral de overgang van Miniemen 
naar Cadetten een cruciaal keerpunt is. 
 
Enerzijds omdat binnen onze clubs - door de organisatie van het A.A.S.-criterium - de 
atleten vertrouwd zijn met het in clubverband deelnemen aan wedstrijden, anderzijds omdat 
er vaak een keuze moet gemaakt worden voor specifieke disciplines en de all-round-formule 
meestal wegvalt. Het lijkt ons evident dat ook alle andere clubs met dit verschijnsel 
geconfronteerd 
Worden binnen hun vereniging. 
 

Als reactie op deze overgang onderscheiden wij als clubs twee fenomenen: 
1. De competitiegerichte atleten of atleten die zich rijp voelen voor de overstap, 

specialiseren zich en vinden – samen met hun trainers – individueel moeiteloos de 
weg naar de open meetings vanaf de Cadettencategorie. 

2. de meer recreatief gerichte atleten of atleten die zich – terecht of niet – minder rijp 
voelen voor deze individuele en competitiegerichte aanpak, zetten deze stap niet en 
haken af. 

 

Om de uitval bij deze tweede categorie te beperken, zouden wij toelating willen verlenen 
aan de 
Clubs om hun wedstrijdprogramma voor jongeren uit te breiden tot de categorie  Cadetten. 
 
In de praktijk zou dat betekenen dat zowel jeugdwedstrijden (van Benjamins tot en met 
Cadetten), als open meeting (van Cadetten tot en met Masters) naast elkaar zouden kunnen 
bestaan en dat de clubs beiden zouden kunnen organiseren. 
 
Zo bieden we een oplossing voor de twee soorten atleten binnen onze clubs. De eerst 
categorie kan terecht in de Open Meetings, de tweede categorie kan terecht in de 
uitgebreide jeugdwedstrijden. Zo stellen we de drop-out op zijn minst twee jaar uit en 
hebben vooral de mindere goden de kans om nog wat langer te proefstomen vóór ze de 
definitieve stap naar de Open Meetings (van Cadetten naar Scholieren) hoeven te zetten. 
Willen ze dit al eerder doen, dan kan dit ten allen tijde, vermits er een dubbel aanbod 
gecreëerd wordt. 
 
De formule van Benjamin tot Cadet bestaat momenteel al binnen de “VAL-Jongerentrofee”. 
Een principieel bezwaar tegen deze regeling kan er dus niet bestaan, vermits we ze al – 
binnen een apart reglement – jarenlang toepassen. Ook voor de indoorwedstrijden worden 
momenteel al wedstrijdprogramma’s toegestaan die deze categorieën verenigen. Hier 
bestaat echter geen specifiek reglement voor, maar wordt er een omweg gebruikt die het 
reglement op de “Wedstrijdenprogrammering” toelaat, maar die in het zomerseizoen én 
voor onze organisaties niet toepasbaar is. 
 
Ons voorstel is dan ook om de mogelijkheid te onderzoeken om de Cadetten zowel aan de 
jeugdmeetings als aan de Open Meetings te laten deelnemen. Een voorstel in die aard werd 
door de AAS-clubs al op 22 september 2013 voorgelegd aan het Directiecomité en de Raad 
van Bestuur, maar op een dubieuze manier verworpen in het DC van 21 oktober 2013. Op 
een nieuw schrijven van 7 november 2013 over de procedure én het antwoord van de 
voorzitter, hebben we – tot op heden – nog geen antwoord ontvangen. 
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Vermits wij ervan overtuigd zijn dat ook andere clubs hierin – op sportief vlak – een 
meerwaarde zullen zien en indien er in deze Algemene Vergadering voldoende enthousiasme 
is voor dit voorstel, zouden wij het Directiecomité en de Raad van Bestuur (en eventuele 
betrokken commissies) willen voorstellen dit te onderzoeken en dit vanaf het atletiekseizoen 
2015 in te voeren. 
 
En mocht er voor dit voorstel geen meerderheid te vinden zijn, dan verwachten we dat de 
VAL de uitzonderingen voor de VAL-Jongerentrofee en voor diverse indoormeetings ook 
consequent afvoert. Twee maten en twee gewichten zijn niet meteen voorbeeld van een 
correct beleid binnen onze federatie. 
 

Namens alle clubs van het AAS-criterium 

AVKA – ACBR – BVAC – ESAK – KAPE – LIER en SGOL 
 
      *** 
 
Eddy De Vogelaer: 
 
Deze interpellatie betreft onder meer de problematiek van de drop-out die we ondervinden 
binnen onze sport. Trachten een oplossing te bieden aan dit fenomeen kan ons leiden tot 
ellenlange analyses. In tegenstelling tot wat de meesten beweren is de cruciale fase niet de 
overgang van Miniem naar Cadet maar wel deze van Pupillen naar Miniemen. Vermoedelijk 
heeft dit ook te maken met een overgang van het lager onderwijs naar het middelbaar. De 
daling bij het aantal startnummer begint immers al van bij de Miniemen.  
Van de atleten die actief blijven – en dus nog een startnummer hebben – stijgt wel het 
percentage van zij die minstens aan 1 wedstrijd deelnemen. Het zijn dus vooral die atleetjes 
die niet deelnemen aan wedstrijden die wegvallen. 
Hoewel men stelt dat allround-formules beter zouden zijn in plaats van specifieke disciplines 
en men daardoor atleten langer actief wil laten blijven, lijkt dit niet echt vastgesteld bij de 
overgang van Pupillen naar Miniemen. De daling is er immers al en hier hebben we dezelfde 
formules voor Pupillen en Miniemen. Oorzaken gaan we waarschijnlijk ook elders moeten 
zoeken. Bij de Miniemen bestaat immers nog de keuze tussen meerkamp-formules en 
individuele proeven. Deze keuze behoedt de Miniemen toch niet voor drop-out en hij vreest 
dat deze formule dan ook niet zal volstaan om de Cadetten aan boord te houden. De drop-
out bestrijden zal moeten gebeuren vanuit een ander perspectief waarbij formules 
aangeboden worden waarbij niet-competitief-ingestelde atleten – en die zijn er zeker bij de 
jeugd – kunnen blijven kiezen voor sport binnen onze clubs en zo ook bij onze federatie. Dit 
is trouwens één van de redenen waarom daarnet de actie “FitFree” werd voorgesteld. Zoals 
Start to Run een instapprogramma is voor recreanten die graag joggen, zou FitFree een 
instapprogramma kunnen zijn voor recreanten die meer willen doen dan enkel joggen, maar 
toch niet op competitief vlak. Dit programma zal iedereen alleszins helpen om de 
ingesteldheid van iedereen dat deze categorie van atleten een andere begeleiding nodig 
hebben. We wensen wel te benadrukken dat de jeugdmeerkampen een ideale wedstrijdvorm 
zijn voor onze jeugd waarbij ze alle vormen van de atletiek kunnen ontdekken. Wij wensen 
deze formule inderdaad door te trekken naar de Cadetten en dit is de reden waarom wij 2 
jaar geleden het pilootproject rond de VAL-Jongerentrofee begonnen zijn waarbij we de 
Cadetten ook toelaten. Dit project zal na het 3de jaar geëvalueerd worden. Ook de 
jeugdmeetings zullen vanaf het volgende seizoen uitgebreid worden doordat de categorie 
“Kangoeroes” erbij komen. Het programma voor deze jeugdmeetings zal ook duidelijk 
aangepast moeten worden, want voor de Kangoeroes kan er enkel Kids’Atheltics ingericht 
worden.  
Het openstellen van jeugdmeetings voor de Cadetten heeft eveneens als nadeel dat het 
aanbod voor de Cadetten te groot wordt. Dit zal zeker niet leiden tot opwaardering van 
meetings voor Cadetten en Scholieren. 
Wij blijven dus voorstander voor behoud van het huidige systeem. 
Naar het volgende seizoen toe wensen wij dit zeker en vast te bespreken op de commissie 
wedstrijdstructuur, waar u Joris Geussens, tevens wordt op uitgenodigd. 
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Joris Geussens (ESAK): Ik wil toch graag benadrukken dat er bij de AAS-clubs wel degelijk 
een drop-out is vastgesteld omtrent de 70% na de Miniemen. Nadat een atleet Cadet wordt, 
haakt 65% af binnen de eerste 2 jaar, wat toch wel een enorm groot cijfer is. Tweede 
opmerking: het FitFree-project lijkt ons een zeer goed initiatief, alleen denken wij dat het 
geen alternatief is voor atleetjes die al 6-7 jaar actief aan atletiek doen. Ik meen dat dit 
project meer doelt op  personen die totaal niet sporten of al lang niet meer gesport hebben. 
Daarnaast denk ik dat het project totaal buiten de kwestie is in deze interpellatie.  
Ik denk dat er ook nog een verschil is tussen de VAL-Jongerentrofee en wat wij met het 
AAS-criterium willen bereiken. Ons criterium houdt 8 wedstrijden in gedurende de zomer 
(vooral voor atleten van deze clubs) waar ook vooral in clubverband naartoe gegaan wordt, 
terwijl de VJT toch meer een individueel gebeuren is. Ik denk dus ook dat de Cadetten die 
deelnemen aan een VJT, ook diegene zijn die op individuele basis naar deze wedstrijden 
trekken en niet in clubverband.  
 
Hugo De Hoon (KAPE): Waarom is de VAL dan wel voorstander om de Cadetten indoor wél 
toe te laten bij jeugdmeetings? Men verdraait de regels uit de wedstrijdenprogrammering 
door een OMJ aan te vragen en enkel Ben/Pup/Min/Cad op het programma te zetten. 
 
Eddy De Vogelaer: bij indoormeetings zegt het reglement dat de proeven voor jeugd vóór de 
rest moeten plaatsvinden. Als hier inderdaad inbreuken op gemaakt werden zullen wij die in 
de toekomst nauwlettender op toekijken. Hij vraagt nogmaals aan Joris of hij de 
eerstvolgende vergadering van de commissie wedstrijdstructuur kan bijwonen. 
 
Joris Geussens (ESAK): Als wij met een aantal afgevaardigden van het AAS-criterium mogen 
komen, zullen wij aanwezig zijn. Graag wil ik hier toch nog één punt aan toevoegen: wij 
komen regelmatig over de Nederlandse grens en daar werkt het wel. In onze termen kan je 
daar aan jeugdmeetings deelnemen tot en met Cadet, en aan de open meetings vanaf 
Miniem. Ik vraag me dus af waar het grote probleem zit. 
 
Katrien Van Wolleghem (KKS): in West-Vlaanderen gebeurt het regelmatig dat men een OMJ 
aanvraagt en slechts nummers op het programma zet tot en met Cadet. Er staat nergens in 
de wedstrijdenprogrammering dat je verplicht nummers voor Sch/Jun/Sen moet aanvragen. 
Bijkomend kan zij zich niet inbeelden dat er nog eens Cadetten zouden toegevoegd worden 
aan jeugdmeetings. Er zouden dan meetings zijn van 7-8u en dat willen wij niet. 
 
Joris Geussens (ESAK): wij zouden dit principe ook kunnen toepassen door een OMJ aan te 
vragen maar dat willen wij niet. We kunnen misbruik maken van het systeem maar het is 
interessanter voor de meeste clubs om hier eens goed over na te denken om op zijn minst 
te proberen de drop-out te beperken. 
 
Mieke Seminck (ALVA): vraagt om de leden van de jeugdcommissie ook te betrekken bij de 
vergadering hierover. 
 
Kris Peeters (ACBR): wil nog iets toevoegen in de uitleg. Hij legt uit dat de deelnemers van 
het AAS-criterium al van kleins af aan gewoon zijn en daarom dat zij zelf ook mee vragende 
partij zijn om gewoon nog te blijven deelnemen aan het criterium. 
 
Patrick Van Waes (AVLO): Waarom laten we de keuze niet vrij aan de clubs om al dan niet 
te kiezen voor een jeugdprogramma met óf zonder Cadetten? Sommige clubs hebben een 
werking waarbij de Cadetten op training aansluiten bij de ouderen en anderen niet omdat zij 
geen begeleiding kunnen voorzien voor deze groep. Wél in acht nemend dat de jury niet 
meer werk krijgt, dus dat het programma op deze manier beperkt wordt. Het lijkt mij een 
eenvoudige oplossing.  
 
Achiel Van Hyfte (ACME): wijst op het aantal proeven dat een club per categorie maximum 
mag inrichten. Momenteel is het zo dat Miniemen een 5-kamp uitoefenen tijdens een 
jeugdmeerkamp en hij stelt voor om dit te reduceren naar een 4-kamp. Daarnaast wil hij 



 

Vlaamse Atletiekliga vzw - Algemeen secretariaat 
K.Boudewijnstadion, Marathonlaan 119 Bus C - 1020 Brussel 

Telefoon: 02/47.47.220 - E-mail: josefien@val.be 

N
O

T
U

L
E

N
 A

V
 –

 2
2

 M
A

A
R

T
 2

0
1

4
 

ook ijveren om voor de Miniemen tijdens de zomer eveneens een 4-kamp te organiseren. Hij 
vraagt ook of dit kan besproken worden met de commissie wedstrijdstructuur. 
 
Hugo De Hoon (KAPE): vraagt of er in de toekomst rekening kan gehouden worden dat wat 
er in de wedstrijdenprogrammering beslist wordt overeenstemt met het indoorreglement.  
 
Eddy De Vogelaer: blijft bij het voorstel om dit alles te bespreken tijdens de commissie 
wedstrijdstructuur. 
 
  
12. UITREIKING VAN PRIJZEN, WISSELBEKERS, DIPLOMA’S, E.D. 
 

1. De hierna vermelde verenigingen worden gefeliciteerd met hun overwinning in de  
Beker van Vlaanderen 2013 en ontvangen een diploma : 

 
Pupillen en Miniemen meisjes 
ZWIJNDRECHT ATL (ZWAT) 
 
Cadetten en Scholieren meisjes 
Landelijke 1  DEIN 
Landelijke 2A  VMOL 
Landelijke 2B  ACME 
Landelijke 3A  MACW 
Landelijke 3 B RCT 
 
Masters vrouwen 
Afdeling 1  ACHL 
Afdeling 2  ACW 
Afdeling 3  VAC 
 
Vrouwen 
Ereafdeling KBAB DCLA 
Ereafdeling VAL DEIN 
Landelijke 1  LAT 
Landelijke 2 A ASVO 
Landelijke 2 B RCT 
Landelijke 3  RIEM 
 
 
 
Pupillen en Miniemen jongens 
KAA GENT (KAAG) 
 
Cadetten en Scholieren jongens 
Landelijke 1  DCLA 
Landelijke 2 A OEH 
Landelijke 2 B DEIN 
Landelijke 3 A HAC 
Landelijke 3 B LIER 
 
Masters mannen 
Afdeling 1  RCG 
Afdeling 2  EA 
Afdeling 3  AZW 
Afdeling 4  OEH 
Afdeling 5  ATAC 
 
Mannen 
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Ereafdeling KBAB (LBFA – RESC)) 
Ereafdeling VAL ACME 
Landelijke 1  AVT 
Landelijke 2 A AVKA 
Landelijke 2 B LEBB 
Landelijke 3  WIBO 
 
Één Waalse vereniging won een interclubrangschikking: Royal Excelsior SC Brussels (Sen M) 
 
 

2. Volgende verenigingen ontvangen een diploma van de KBAB voor hun overwinning in 
een interclubrangschikking per categorie en/of een algemene interclubrangschikking 
van de Belgische kampioenschappen veldlopen 2014: 

 
Meisjes, vrouwen interclub per categorie/algemeen 
Estafetteploeg Benjamins  ASVO 
Voorprogramma Pupillen  DUFF 
Voorprogramma Miniemen  LOOI 
Cadetten    DUFF 
Scholieren    VOLH 
Juniores    AVLO 
Korte Veldloop   ACW 
Senioren    OLSE 
Algemeen Cad/Sch/Jun/KV/Sen AVLO 
 
Jongens, mannen interclub per categorie/algemeen 
Estafetteploeg Benjamins  ZELE 
Voorprogramma Pupillen  (LBFA) 
Voorprogramma Miniemen  RCG 
Cadetten    DCLA 
Scholieren KAAG 
Juniores    OEH 
Korte veldloop OEH 
Senioren DCLA     
Algemeen Cad/Sch/Jun/KV/Sen OEH 
 
Algemeen mannen en vrouwen DC LEUVEN ATL  

 
 
13. VERSLAG REKENINGNAZICHTERS EN REVISOREN 
 
REVISOREN: 
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 
december 2013, opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel, met een balanstotaal van  €1.003.425,59 en waarvan de 
resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van  €87.182,09. 
 
De bedrijfsrevisoren verklaren dat zij, overeenkomstig de richtlijnen van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren, de financiële rekeningen hebben nagezien op zo’n wijze dat een redelijke 
mate van zekerheid wordt verkregen dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van 
materieel belang bevat. 
De bedrijfsrevisor oordeelt dan ook dat het financieel verslag, afgesloten op 31 december 
2013, een getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten 
van de vereniging. 
 
REKENINGNAZICHTERS: 
Het hiernavolgend verslag wordt naar voren gebracht door Jelle Vandegender (ACHL). 
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Door de heer Jelle Vandegender (ACHL) en Guido Rooselaer (DAC) op d.d. 03/03/2014 
 
Een nieuwe ploeg rekeningnazichters, dus ook enkele nieuwe accenten in dit verslag. Een 
aantal van de opmerkingen die onze voorgangers reeds maakten komen opnieuw aan bod. 
Een boekhouding is vaak geen uitblinker in het helder verschaffen van transparante 
informatie. De VAL-boekhouding maakt helaas geen uitzondering op deze regel. Zelfs met 
een financiële achtergrond is het soms moeilijk om de cijfers correct te interpreteren. 
Boekhouder Michael Smits en Algemeen Directeur Ludwig Peetroons hebben onze vragen op 
een open en duidelijke manier beantwoord. Waarvoor onze oprechte dank. Het 
doorworstelen van de kaften met bewijsstukken had ons immers vermoedelijk niet veel 
verder gebracht. 
Wij begrijpen dat het ook voor de doorsnee clubbestuurder, zonder de mogelijkheid tot 
mondelinge toelichting , een zeer moeilijke opdracht is om de financiële stukken die ons ter 
beschikking worden gesteld, na te kijken.  
We kunnen bevestigen dat we bij ons nazicht geen fouten in de uitgaven of inkomsten 
hebben gevonden. De VAL heeft dit jaar een positief resultaat van 87.000€ ten opzichte van 
58.000€ een jaar eerder. Het totale eigen vermogen bedraagt hierdoor 282.000€, exclusief 
de bestemde fondsen. 
Als rekeningnazichters willen we op een 4-tal zaken jullie aandacht vestigen: 

1) Informaticafonds 
De ontvangen vooruitbetalingen bedragen 152.000€. Dit is dus wat er overblijft van 
de bijdragen die de clubs de afgelopen 3 jaar hebben betaald. Hiermee moeten in de 
komende jaren de afschrijvingskosten van de software betaald worden. Inclusief een 
factuur dat reeds in 2014 ontvangen werd, zullen deze 149.000€ bedragen. 
Het momenteel resterende budget voor het IT-project is dus 3.000€ + 30.000€ 
bestemd fonds. 
Indien de hosting-kosten niet uit dit fonds, maar uit de algemene middelen 
gefinancierd waren, dan zou het fonds ongeveer 20.000€ groter geweest zijn. 

2) Bijdrage verzekeringen wedstrijdatleten 
De jaarlijkse bijdrage per atleet die clubs betalen is aanzienlijk groter dan de 
bijdrage die dient doorgestort te worden aan de verzekeraar (40.000€ verschil in 
2013). Dit lijkt niet correct. Wij stellen voor om dit verschil weg te werken door een 
verlaging van de jaarbijdrage verzekering en eventueel een verhoging van de 
jaarbijdrage vergunning. 

3) Topsportscholen 
Het resultaat van de topsportscholen blijft een zeer grote verlieslatende post (-
117.000€). Dit werd ook reeds vermeld in de verslagen van onze voorgangers. We 
hebben begrepen dat een topsportschool een voorwaarde is om te kunnen genieten 
van financiële steun voor onze topsporters. Wellicht is het dus verantwoord om een 
topsportschool te hebben. Vraag is of dit het zeer grote verlies rechtvaardigt. Is de 
huidige topsportschool een kosten-efficiënte manier om te voldoen aan het 
topsportdecreet? Gezien het grote verlies, lijkt hier een belangrijke taak voor de 
Raad van Bestuur weggelegd. 

4) Project Flanderscup-wedstrijden 
Opnieuw een herhaling van wat onze voorgangers vermelden. Jaarlijks blijkt de VAL 
(dus alle clubs) ongeveer 10.000€ bij te dragen in de kosten van de organiserende 
clubs. Is dit een basisopdracht van de VAL? Is dit te verantwoorden aan alle clubs? 

 
Tot hier onze verslaggeving. Hopelijk hebben jullie er wat aan gehad. 

 
14. GOEDKEURING BALANS EN REKENINGEN 
 
Na voorlezing van het verslag van de rekeningnazichters en van de externe revisor worden 
de balans en de rekeningen van het dienstjaar 2013 goedgekeurd. 

 
15. FINANCIEEL VERSLAG VAN DE FINANCIEEL DIRECTEUR 
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De financiële rekeningen over het boekjaar 2013 worden uitvoerig toegelicht door de 
penningmeester, Erik Chevrolet. 
 
Het boekjaar wordt afgesloten met een positief resultaat van €87.183. 
 
Zowel de uitgaven als de inkomsten bleven globaal gezien binnen de begroting. Er waren 
€6.506,34 of 0,24% minder uitgaven dan begroot. De inkomsten waren €80.675,75 of 
2,93% boven de vooropgestelde begroting. Het positief resultaat is in grote mate beïnvloed 
door de regularisaties van de BLOSO-subsidies (waardoor er een positief werkingsresultaat 
verkregen wordt van €10.069,32) 
 
Erik Chevrolet bespreekt uitvoerig de beheersrekeningen en de balans en antwoordt hiermee 
op de vragen van de rekeningnazichters.  
 
16. VOORSTEL VAN BEGROTING 
 
De penningmeester geeft uitleg bij de ter goedkeuring voorgelegde begroting. 
 
De totale begroting van de basisopdrachten bedraagt €1.474.340,60 en de opbrengsten 
bedragen €1.730.084,60 wat een saldo maakt van €255.744.00. 
 
Een belangrijke wijziging ten opzichte van vorig jaar is dat de VAL BTW-plichtig is vanaf 
2014. De facturen moeten dus afzonderlijk geboekt worden en een globale afrekening kan 
niet meer. 
 
Jelle Vandegender (ACHL): Is er al een budget opgesteld voor de website? Vermits er een 
bijdrage wordt gevraagd van €1,5 per wedstrijdatleet. 
 
Ludwig Peetroons: Het was de bedoeling om deze AV af te wachten of de clubs nog steeds 
de bedoeling hadden om het informaticafonds te spijzen. Mochten er minder financiële 
middelen zijn,  zou Ludwig er meer tijd in moeten steken en zou het langer duren. Indien er 
meer financiële middelen zouden zijn, kan dit uitbesteed worden zou het sneller moeten 
gaan. Dit is dus in feite een budget om de eerste fase van de website dit jaar nog te laten 
doorgaan. Het is de bedoeling om binnen dit bedrag te blijven en een nieuwe site te hebben, 
afhankelijk van de offertes.  
 
Jelle Vandegender (ACHL): Waarom kan dit niet gefinancierd worden uit het bestemd fonds 
voor informatica? 
 
Ludwig Peetroons: Dat wordt gebruikt om Alabus af te betalen. (Alabus is de vervanger van 
extranet) Hier zijn nog steeds kosten aan en wij zullen moeten rondkomen met het 
bestemde fonds. In feite is het “budget-based planning” 
 
Jelle Vandegender (ACHL): Waarom is het organisatierecht voor een Flanders Cup/B-
meeting gelijk? Terwijl er voor de Flanders Cup wel een bijdrage is in het budget van de 
meeting en voor een B-meeting niet.  
 
Erik Chevrolet:  De bijdrage die de VAL levert aan de Flanders Cup zijn louter de bonussen 
die de VAL uitbetaalt aan atleten.  
 
Katrien Van Wolleghem (KKS): voegt er nog aan toe dat zij als organisator de eerste €800 
van de bonussen voor eigen rekening nemen. 
 
Erik Chevrolet:  Er zal bekeken worden binnen de Raad van bestuur of men de B-meetings 
en Flanders Cup op een bepaalde manier kan gelijkschalen. (al dan niet op basis van 
financiële tegemoetkomingen) 
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Hugo De Hoon (KAPE): er wordt een forfaitaire bedrag voor would-be leden per club 
gevraagd. Hij vraagt zich af waarop dit gebaseerd is. Hij stelt voor om per vereniging op 
basis van hun eigen structuur/grootte de beslissing te laten of zij al dan niet willen 
instappen in dit  systeem. Bij KAPE sluiten wij de atleten nog aan voor 1 maand als zij 
komen meetrainen in september dus wij hebben deze extra verzekering in feite niet nodig. 
 
Eddy De Vogelaer: dit is een verzekering voor de “naamloze” atleten die in de maanden 
september, oktober komen meetrainen en nog niet meteen aangesloten worden. Dit is 
tevens de periode waarin de meeste kinderen naar de clubs komen om te komen proberen. 
Dit lijkt ons de goedkoopste manier voor alle clubs om al deze atleten te verzekeren.  
 
Ludwig Peetroons: Het systeem zoals het vroeger was (nominatieve lijsten doorgeven aan 
de administratie van de VAL) werd slechts door 1 club goed uitgevoerd. Zij betaalden voor 
deze verzekering waar de rest van de clubs hier in feite gratis gebruik van maakten. 
Anderzijds, indien alle clubs hun werk hadden gedaan en al deze namen zouden doorgeven, 
zou men te weinig personeel hebben op de VAL om al deze namen door te nemen. Het was 
in feite dus in twee richtingen onfair, vandaar dat wij ervoor geopteerd hebben om met een 
forfaitair bedrag te werken, wat ook minder werk impliceert voor de secretarissen. De polis 
zal trouwens niet enkel geldig zijn voor de maanden september en oktober, maar gedurende 
het hele jaar. Een atleet die bijvoorbeeld in maart wenst te proberen zal ook op deze manier 
verzekerd zijn tot wanneer hij/zij aansluit. 
 
Hugo De Hoon (KAPE): stelt voor om in de bijlage aan de begroting aan te passen: “Would-
be leden sept-okt” veranderen in “Would-be leden” 
 
Ludwig Peetroons: akkoord om de aanpassing te doen. 
 
Achiel Van Hyfte: Welk effect heeft het ontslag van Michel Boels op de begroting? En wat 
bedraagt zijn ontslagvergoeding? 
 
Erik Chevrolet: dit bedrag wordt uit de pool van toptrainers gelicht. Als werknemer bedraagt 
zijn ontslagvergoeding bruto €20.000,00. 
 
 
17.  GOEDKEURING BEGROTING 
 
Het voorstel van begroting en de bijlage aan de begroting wordt door de algemene 
vergadering goedgekeurd. 
 
Erik dankt alle clubs voor het vertrouwen. 
Hij dankt ook Michael Smits en zijn team voor het vele werk in het behoud van een 
financieel gezonde federatie.  
 
De voorzitter bedankt Erik voor zijn grondige uiteenzetting omtrent de financiën. 

 
18. KWIJTING VAN DE BESTUURDERS 
 
Aansluitend op de goedkeuring van balans en rekeningen verleent de algemene vergadering 
kwijting aan de bestuurders. 
 
 
19.  INTERPELLATIES BETREFFENDE FINANCIEN 
 
De raad van bestuur ontving geen interpellaties betreffende de financiën. 
 
 
20.  VERKIEZING VAN TWEE REKENINGNAZICHTERS 
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Na raadpleging van de afgevaardigden worden Jelle Vandegender (ACHL)  en Guido 
Rooselaer (DAC) aangeduid voor nazicht van de rekeningen van het dienstjaar 2014. 
Er wordt tevens een reserve aangeduid: Raymond Tibax (LIER). 
 
 
21.  WIJZIGING AAN STATUTEN EN/OF HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
A. Wijziging aan de statuten 
 
Geen 
 
B. Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement  
 

• Namens de verenigingen: geen 
 
• Namens de raad van bestuur: 

 
Alle door de raad van bestuur aan deze algemene vergadering voorgelegde 
voorstellen tot wijziging aan het huishoudelijk reglement worden goedgekeurd 
 
ALGEMEEN: 
 
“jogvereniging” verandert in “jog/recreatievereniging” 
“jogvergunning” verandert in “recreantenvergunning” 
 
DEEL I SAMENSTELLING 
 
Hoofdstuk I.II Verenigingen 
 
Verplichtingen van de verenigingen 
 
Huidig art. 1.2.4, lid 7)  
Op 31 oktober van het jaar volgend op de aanvaarding als atletiekvereniging evenveel 
juryleden hebben als het aantal stemmen die haar toegekend werden op de laatste A.V., 
met een minimum van drie. 
 
Fusie van verenigingen 
 
Huidig art. 1.2.9, nieuw lid 6) 
Bij een fusie wordt het stamnummer van de oudste vereniging overgenomen. 
 
Hoofdstuk I.III Verenigingsleden 
 
Aansluitingskaarten 
 
Huidig art. 1.3.2, lid 2) 
Een vereniging kan op twee manieren aansluitingen overmaken: 
a) elektronisch via extranet: in dit geval dient de vereniging de aansluitingskaart bij te 
houden tot bij de afschrijving van het lid. 
b) voor buitenlandse atleten: door opzending van de aansluitingskaart naar de VAL  
 
Begin van lidmaatschap 
 
Huidig art. 1.3.6 
Het lidmaatschap gaat in de eerste werkdag na ontvangst van de aansluitingskaart op het 
secretariaat van de VAL of op de dag van de elektronische registratie. 
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DEEL II BEHEERSORGANEN 
 
Hoofdstuk II.I Raad van Bestuur 
 
Macht en bevoegdheid van de Raad van Bestuur 
 
Huidig art. 2.1.8, lid 14) 
De Raad van Bestuur is bevoegd voor volgende aangelegenheden (niet limitatief: 
14) het oprichten van andere rechtspersonen, erin deelnemen of zich erin laten 
vertegenwoordigen, voor zover dat past in zijn opdrachten (dubbel met lid 10) 
 
DEEL III ALGEMENE VERGADERINGEN 
 
Hoofdstuk III.I VAL 
 
Toekennen van stemmen 
 
Huidig art. 3.1.3, lid 2) 
Voor effectieve deelneming en rangschikking in de interclubrangschikking (baan), zowel 
voor vrouwen als voor mannen : 2 stemmen voor de twee hoogste afdelingen van de 
interclubs en 1 stem voor rangschikking in de andere afdelingen. (…) Enkel de deelname 
van de hoogst gerangschikte ploeg telt (indien de club met 2 ploegen deelneemt) 
 
Huidig art. 3.1.3, lid 2) 
Voor effectieve deelneming en rangschikking in het eindklassement in de Beker van 
Vlaanderen voor Cadetten en Scholieren, zowel bij de jongens als bij de  meisjes : 1 stem. 
(…) Enkel de deelname van de hoogst gerangschikte ploeg telt (indien de club met 2 
ploegen deelneemt) 
 
Stemmingen en beslissingen 
 
Huidig art. 3.1.5, ALGEMEENHEDEN (hergroeperen van artikels) 
1. Iedere vereniging moet bij elke stemming de totaliteit van haar stemmen uitbrengen. 
2. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone 

meerderheid van de stemmen van de aanwezige verenigingen, na aftrek van de 
onthoudingen en de ongeldige stemmen van het totaal van de uitgebrachte stemmen. 
Om de gewone meerderheid vast te stellen zal steeds één statutaire stem worden 
bijgevoegd. (vroeger 3.1.6, lid 4) 

(…) 
6. Het stembureau bestaat uit tenminste drie door de Raad van Bestuur aangewezen 

stemopnemers. Kandidaten worden voorafgaandelijk opgevraagd bij de verenigingen. 
7. De gewone algemene vergadering kan geldig beslissen wat ook het aantal 

vertegenwoordigde verenigingen is, behalve bij wijzigingen aan de statuten. 
8. Een buitengewone algemene vergadering, bijeengeroepen op vraag van erkende 

verenigingen, kan echter geen beslissing treffen als niet de helft van de verenigingen 
die de vergadering hebben aangevraagd, aanwezig is. 

9. Bij schriftelijke stemmingen zijn ongeldig de stembiljetten: 
a. die niet namens de VAL zijn uitgereikt; 
b. die ondertekend zijn; 
c. waarop ongeoorloofde toevoegingen of schrappingen voorkomen; 
d. waarop minder of meer stemmen werden uitgebracht als er mandaten zijn. 

10. Een blanco stem is een onthouding 
 
Stemprocedure 
 
Huidig art. 3.1.6 (volledig aangepast) 

1. Stemming over teksten 
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a. Mondeling: 
Mondelinge stemmingen geschieden bij oproep volgens het aantal stemmen 
die de verenigingen hebben op de algemene vergadering. Bij mondelinge 
stemming kan slechts worden gestemd met woorden “voor”, “tegen” of 
“onthouding”. (ander antwoord is ongeldige stem) 

b. Schriftelijk: 
Bij schriftelijke stemming kan geldig gestemd worden met “ja” of “neen”. 

2. Verkiezing van een uniek mandaat (bv. voorzitter, aanduider,…) 
a. De stemming is schriftelijk 
b. De kandidaten worden alfabetisch gerangschikt op de stembrieven met 

uitsluitend een vak “Ja” na hun naam. 
c. Er  moet exact één “Ja” worden aangekruisd. 
d. Zo er slechts één kandidaat is, dient de mogelijkheid voorzien te worden om 

een “neen” stem uit te brengen. 
e. De kandidaat die de gewone meerderheid haalt is verkozen. 
f. Zo niemand de gewone meerderheid heeft bereikt, zal er een tweede 

stemronde plaatsvinden tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal 
stemmen hebben behaald. 

3. Verkiezing van niet-unieke mandaten (gewone leden) in Raden 
a. Tot bestuurders worden verkozen: vier of vijf leden op een landelijke lijst. 
b. Al de kandidaten worden alfabetisch gerangschikt op de stembrieven met 

uitsluitend een vak “Ja” na hun naam. 
c. Er dient eerst gestemd te worden voor de mandaten voor een volledige duur, 

nadien voor de mandaten die tussentijds vrijgekomen zijn. Indien er minder 
of evenveel kandidaten zijn als vrije mandaten, dient er niet te worden 
gestemd. 

d. Voor de eerste stemronde: 
I. Moet per stembrief op zoveel kandidaten worden gestemd als er 

mandaten zijn; 
II. Is elke kandidaat die de gewone meerderheid behaalt verkozen voor 

zover er plaatsen te begeven zijn; 
III. Zijn al de mandaten niet toegekend, dan heeft er een tweede 

stemronde plaats 
e. Voor de tweede stemronde: 

I. Nemen aan deze stemronde deel: de kandidaten die, hoewel zij niet 
verkozen werden tijdens de eerste stemronde, toch de meeste 
stemmen behaalden, en dit voor zover er nog openstaande mandaten 
zijn plus één; 

II. Is elke kandidaat die de gewone meerderheid behaalt verkozen voor 
zover er plaatsen te begeven zijn; 

III. Zijn al de mandaten niet toegekend, dan zal er geen derde stemronde 
plaatsvinden. 

 
Huidig art. 3.1.7 en 3.1.8 verdwijnen 
 
Hoofdstuk III.II PC – III.III PCJ – III.IV VCJ – III.V VAT – III.VI VLAB 
 
Verkiezingen 
 
Huidig art. 3.2.2 – 3.3.2 – 3.4.2 – 3.5.2 – 3.6.2 
Verwijzing naar procedure bepaald in 3.1.6, lid 2 en 3 
 
DEEL IV FINANCIEEL BELEID 
 
Hoofdstuk IV.I VAL 
 
Inkomsten van de VAL 
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Huidig art. 4.1.5, lid 5) 
“Inschrijvingsgelden” vervangt “wedstrijdheffingen” 
 
Hoofdstuk IV.I VAL 
 
Inkomsten 
 
Huidig art. 4.2.3, lid 5) 
“Inschrijvingsgelden” vervangt “wedstrijdheffingen” 
 

DEEL V ALGEMEENHEDEN 
 
Art. 5.3: Deelneming aan wedstrijden 
 
Vergunning 
 
Huidig art. 5.3.1, lid 2)  
Schrappen 
 
Verenigingsuitrusting 
 
Huidig art. 5.3.4, lid 1) 
De verenigingsleden dienen tijdens de wedstrijden en de podiumhuldiging drager te zijn van 
hun wedstrijdkledij zoals medegedeeld aan het secretariaat van de VAL. 
 

DEEL VII SLOTBEPALINGEN 
 
Hoofdstuk VII.I Verzekering 
 
Omvang van de waarborgen 
 
Huidig art. 7.1.1, lid 1b) 
(…) 

- minimum 6 jaar zijnde en in het bezit van een geldige recreantenvergunning voor 
het lopende sportjaar; 

 
 
Hugo De Hoon (KAPE):  stelt voor om “recreatievereniging” te vervangen door 
“recreantenvereniging” vermits wij ook de benaming “recreantenvergunning” gebruiken.  
 
Eddy De Vogelaer: kan de redenering volgen en gaat akkoord. 
 
Hugo De Hoon (KAPE):  vindt dat bij de verkiezing van niet-unieke mandaten (Artikel 3.1.6, 
lid 3) ook een “neen”-stem moet kunnen uitgebracht worden. 
 
Eddy De Vogelaer: de “neen”-stem is niet voorzien omdat je vóór iemand stemt. 
 
De aanpassingen aan het Huishoudelijk Reglement worden goedgekeurd. 
 
 
22.  BEKRACHTIGING VAN OVEREENKOMSTEN 
 
Geen. 
 
 
23.  SLOTWOORD VAN DE VOOORZITTER 
 
De voorzitter hoopt volgend jaar te kunnen terugblikken op een succesvol 2014. 



 

Vlaamse Atletiekliga vzw - Algemeen secretariaat 
K.Boudewijnstadion, Marathonlaan 119 Bus C - 1020 Brussel 

Telefoon: 02/47.47.220 - E-mail: josefien@val.be 
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Dankwoord aan de medebestuurders.  
 
Woorden van dank heeft hij ook voor het P.C. Limburg en LOOI voor de praktische 
organisatie van de A.V., alle verenigingen en het personeel van de VAL. 
 
Hij nodigt vervolgens iedereen uit voor een afsluitende drink. 
 
 
Organisator AV 2015:  PC West-Vlaanderen 
 


