
Beleidscommissie Recreatie 
Maandag 20 april – online vergadering 
 
Deelnemers: 
Tony Willaert, Fabienne Truyens, Nele Groenweghe, Betty Autrique, Wim Poelmans, Roland Van 
Daele, Roland De Bois, Geert Verdoodt, Marc Beullens, Paula Vanhoovels (verslag) 

1. Beleidsplan 
De Beleidscommissie zal tijdens de komende maanden het beleidsplan Recreatie, dat per 1/9 
ingediend moet worden bij Sport Vlaanderen, uitwerken. De mogelijkheid tot invulling van 
projectaanvragen wordt bekeken. 
 
Beleidsmatig wordt in vraag gesteld of we ons moeten richten op instroom van nieuwe leden, door 
het aantrekken van niet-aangesloten lopers, of op het vermijden van drop-out van reeds 
aangesloten leden (kwaliteitsverhoging van aanbod in de clubs). 
 
De redenen van drop-ut worden verder onderzocht om hierop te kunnen inspelen. 
 

1.1. SWOT-analyse  
De Beleidscommissie maakte op basis van een gegevensverzameling een SWOT analyse. Op basis van 
deze SWOT-analyse zullen beleidsuitdagingen geformuleerd worden om zo tot concrete 
doelstellingen te komen. 
 
Door de werkgroep communicatie werd een bevraging uitgestuurd naar niet-aangesloten recreanten 
en aangesloten recreanten, om te polsen naar hun interesses en noden. De resultaten hiervan zullen 
eind april beschikbaar zijn en worden meegenomen in de gegevensverzameling. 
 

1.2. Projectsubsidies 
 

 De 2 lopende subsidieprojecten lopen af: 
o Recreatiesportfonds 
o Loopomlopen 

De beleidscommissie is van mening dat het belangrijk is om in september een project in te 
dienen voor financiering van recreatieve activiteiten. De Beleidscommissie dient hierbij 
rekening te houden met de decretale voorwaarden voor het indienen van laagdrempelige of 
innovatieve projecten. 

2. Running&Co Dag 
De Running&Co dag gaat door op 7/11 in Groot-Bijgaarden (Don Bosco), ism Dilbeek Atletiek Club 

 
In de voormiddag wordt zowel een plenair deel voorzien voor trainers als voor bestuurders, in de 
namiddag in hoofdzaak praktijksessies. 
Daarnaast worden ook een bijscholing voor vertrouwenspersonen voorzien en gericht naar 
doelgroepen (G-atletiek en nieuwkomers).  

3. Project Loopomlopen en G-recrea 
Door de Coronacrisis kunnen activiteiten die voorzien zijn in projectsubsidies niet doorgaan. In 
overleg met Sport Vlaanderen kunnen een aantal aanpassingen gebeuren waardoor de clubs de 
mogelijkheid hebben om beweegginitiatieven, gericht naar enerzijds G-atleten en anderzijds naar 
startende joggers, te financieren. 

4. Recreatiesportfonds 
Gezien activteiten in het voorjaar niet kunnen doorgaan zal ook het reglement van het  
Recreatiesportfonds aangepast worden. Dat kan tot uiterlijk 30/4 en zal gebeuren op basis van de 



info die de laatste veiligheidsraad zal geven. Alleszins kunnen we aanvaarden dat organisaties die 
voorzien waren ook in aanmerking komen voor punten (wegwedstrijden en Start2Run activiteiten). 
Mogelijk wordt enkel de Running&Co dag weerhouden als bijscholingsactiviteit. Beweegstimulatie 
tijdens Coronaperiode zal opgenomen worden.  
In overleg met Sport Vlaanderen werd de rubriek “Communicatiekosten” toegevoegd. 

5. Bijscholingen en opleidingen 
 

5.1. Bijscholingen 
De bijscholingen van het voorjaar werden als “uitgesteld” vermeld. Van zodra we zicht hebben op 
de mogelijkheid om bijscholingen te organiseren zal bekeken worden wat in 2020 nog mogelijk is en 
wat we verschuiven naar 2021. Gelet op de organisatie van de Running&Co dag zullen in het najaar 
niet teveel bijkomende bijscholingen voorzien worden. 
 
Op dinsdag 20/4 wordt voor het eerst een webinar georganiseerd met als onderwerp “Aanmaken en 
delen van looproutes”. Er is ruime interesse voor deze webinar. 
Het is een opportuniteit om hierop verder te werken in de toekomst. Via een webinar kan info 
gedeeld worden mét overlegmogelijkheid (chatfunctie om vragen te stellen). Mensen moeten zich 
niet verplaatsen. Paula zal aan de nieuwe communicatieverantwoordelijke vragen om de 
mogelijkheden en middelen te bekijken. 
 

5.2. Opleidingen 
− Co-Runner: er was een goede interesse voor de sessies in het voorjaar. Deze werden ook 

uitgesteld en zullen later heropgenomen worden. 
− Initiator Running Aalst: het herexamen dat nog moest doorgaan wordt momenteel afgewerkt 

via online examens. 
− Initiator Running Kortrijk: de opleiding was net opgestart. Van zodra we duidelijkheid 

hebben zal een nieuw lessenrooster opgemaakt worden. Mogelijk wordt dit met 1 jaar 
uitgesteld. 

− Initiator Beernem/Blankenberge: werd geannuleerd wegens te weinig interesse. De formule 
om de opleiding compact te organiseren blijkt toch niet zo aan te slagen, zelfs niet in de 
zomer aan zee. 

6. FB Running&Co 
 
In de Facebookgroep van Running&Co wordt regelmatig info gedeeld. Meestal gaat het over 
bewegingsvideo’s maar ook andere info is mogelijk.  

7. Gewijzigd budget 2020 
 
Door de Coronacrisis werden de budgetten herbekeken.  

8. Varia  
 
Het dossier ‘Sporttijden’ is in uitwerking via Tony.  
 
 


