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VAL – BRUSSEL 
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Verontschuldigd: -  
Afwezig: Tim Moriau 
Verslaggever: Sofie Geerts 

OPVOLGING VORIGE VERGADERING 

Geen To-Do’s opgelijst na vorige vergadering. 

BELEID 

Discussie over missie, doelstellingen, samenstelling en communicatie. 

BESLUIT 

Voorstel rond missie en werking zal opgesteld worden en voorgelegd worden aan Raad van Bestuur. 

Kern: 

 Adviserende functie rond beleid aangaande bijscholingen en opleidingen in samenwerking 
met beleidscommissies. 

 Klankbord voor en naar trainers uit het veld. 

KWALITEITSVERBETERING 

Discussie over opleidingen, bijscholingen, Dag van de Atletiektrainer en mediatheek. 

BESLUIT 

 Betrokkenheid bij opleidingen via adviserende functie in overleg met beleidscommissies. 

 Jaarlijks bijscholingsaanbod voor alle trainers. Dag van de Atletiektrainer roteren qua 
doelgroep (jeugd, recreatie, competitie). 

 Mediatheek opwaarderen in overleg met uitgevers interessante artikels. 

BELANGENBEHARTIGING 

Discussie over contact met trainers en samenwerking tussen trainers. 

BESLUIT 

Aanbieden van kwaliteit als trainer wordt in de weg gestaan door een aantal structurele zaken binnen 
de organisatie van de Vlaamse Atletiekliga. Deelname aan BVV gekoppeld aan stemrecht op AV, 
gesloten cultuur, … zijn daar slechts enkele voorbeelden van. 

De VAT Commissie adviseert om dit als organisatie kritisch en grondig te evalueren. 

ETHIEK 

Discussie over communicatie aan trainers. 

BESLUIT 

Trainers regelmatig en volledig informeren over alle aspecten die belangrijk zijn als trainer (bv. 
wijziging reglementen, financieel plaatje, opleidingen en bijscholingen, …). 
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FINANCIEEL 

Discussie over communicatie omtrent inkomsten (o.a. lidgelden VAT) en uitgaven. 

BESLUIT 

De VAT Commissie zal trachten om zo helder mogelijk te communiceren over het financiële plaatje. 
Een gedetailleerd overzicht behoort echter niet tot de mogelijkheden. Een deel van de kosten gaat 
immers naar lonen, materialen, infrastructuur, … kosten die gedeeld worden met andere posten. 

Het globale financiële overzicht wordt jaarlijks gepresenteerd op de AV. 

VOLGENDE VERGADERINGEN 

De volgende vergaderingen wordt gepland op maandag 18 juni 2018 om 19u in het Eurovolleycenter 
te Vilvoorde. Jullie ontvangen nog een uitnodiging. 

TO-DO 

To-do Verantw. Opvolging Status 

Samenstelling: profiel, aantal, duur 
mandaat, … uitwerken en 
voorleggen aan RVB. 

Sofie Bespreken volgende 
vergadering. 

Op te volgen 

Locatie Dag van de Atletiektrainer 
reserveren. 

Sofie FaBer KULeuven in optie 
(voornamelijk praktijkruimtes) 

Op te volgen 

Datum Dag van de Atletiektrainer 
verplaatsen. 

Sofie 20/10/2018 Afgerond 

Programma Dag van de 
Atletiektrainer uitwerken. 

Sofie Praktijksessies jeugd Op te volgen 

Communicatie aan trainers. Sofie Concept 
Datum 
Programma 

Op te volgen 

Bijscholingen organiseren. Michel Potentiële sprekers te 
contacteren 

Op te volgen 

Uitgevers contacteren i.f.v. 
mediatheek. 

Roger Wat zijn mogelijkheden Op te volgen 

Advies omtrent 
belangenbehartiging 

Sofie Communicatie aan 
directiecomité 

Op te volgen 

 


