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VERSLAG VAT-VERGADERING 
MAANDAG 9 NOVEMBER 2020 
ONLINE VIA ZOOM 

Aanwezig: Sietske Lenchant, Serge Beckers, David Evenepoel, Herman Van de Mergel, Niels Philtjens, Michel 
Nicasi, Paul Thys, Patrick Van Riet, 
Verontschuldigd: Hilde Muls , Tim Moriau, Marc Nevens 
Afwezig:  
Verslaggever: Patrick Van Riet 

 

 Toelichting meerkampproject door Fernando Oliva (kwaliteitsmanager meerkamp en springen) 
o Uiteenzetting door Fernando: presentatie werden doorgemaild aan de leden van de trainerscommissie 
o Fernando benadrukt het belang om meerwaarde te creeren door te  ‘delen, dialoog aangaan, 

samenwerking’ tussen alle betrokken trainers (VAL topsport en persoonlijke trainers van geselecteerde 
atleten) om dit eerste speerpuntproject (meerkamp) te laten slagen; afstappen van ‘eilandjes’-
mentaliteit 

o De trainerscommissie stelt zich de vraag hoe de leermomenten (coach talk) er uitzien en welke 
methodiek hiervoor gehanteerd wordt. In de keuze van de methodiek liggen opportuniteiten om zoveel 
mogelijk meerwaarde te creëren. De vraag in welke mate de betrokkenheid van de trainers wordt 
verplicht wordt hierin meegenomen– actie David: neemt hiervoor terug contact met Fernando en 
technische directie 

o Fernando stelt voor dat ook de (leden van de) trainerscommissie een kanaal kan zijn voor het stimuleren  
van informatieuitwisseling tussen hemzelf en de brede trainersgroep 

o De trainerscommissie bedankt Fernando voor de uiteenzetting en is ervan overtuigd dat deze werking 
een inspirerend voorbeeld zou moeten zijn voor de programmatie van de andere disciplines en 
kwaliteitsmanagers. De technische directie is hiervoor verantwoordelijk. 

o Aansluitend op deze uiteenzetting plant de trainerscommissie in een volgende bijeenkomst een 
toelichting bij de feiten en cijfers van de beleidscommissie jeugd over ‘vroeg-specialisatie bij miniemen 
en cadetten’. – actie David vraagt na bij Liesl en is ondertussen bevestigd 

 

 Opvolging vorig verslag (8 oktober 2020) 
o op de vraag van David aan Rutger en Owen om het  nieuw beleidsplan topsport aan trainers via webinar 

toe te lichten; is er nog geen reactie gekomen.  – actie David : even wachten, dan reminder 
o atletiek.nu : er zal een aanpassing gebeuren die toelaat om 2 trainers per per club op cross/indoor ook 

te laten registreren via atletiek.nu (feedback van Serge na gesprek met Ludwig); deze aanpassing is 
nu niet aan de orde owv het huidig MB corona, maar zal er zijn als maatregelen worden versoepeld  

o op het voorstel om wegens corona atleten te laten betalen voor deelname aan wedstrijd werd 
geantwoord dat VAL nu voor indoor 8 euro gaat vragen, en 3 euro voor veldloop. 

o op de vraag rond de verheldering van de topsportwerking (rollen, taken en wie) is het eveneens wachten 
op antwoord. – actie David : even wachten, dan reminder 

o nieuwe kandidaten trainerscommissie : 5 nieuwe trainers hebben zich naast de bestaande leden 
kandidaat gesteld; zij moeten bevestigd worden door RVB, en we gaan er van uit dat vanaf januari de 
samenstelling van onze commissie zal worden aangepast/uitgebreid. Zoals besproken in vorige 
bijeenkomsten wordt er gestreefd naar een meer evenwichtige samenstelling en een brede 
vertegenwoordiging van alle disciplines. – actie David: neemt hierover contact op met de raad van 
bestuur (Gery Follens) en Ludwig Peetroons 

o bevestiging dat er geen combinatie van mandaten kan zijn in (enerzijds) een adviescommissie en 
(anderzijds) een beleidscommissie. 

o naamswijziging : VAT commissie naar trainerscommissie. Dergelijke wijziging moet goedgekeurd 
worden door de AV, en zal daar voorgelegd worden. Deze wijziging van naam voor onze adviesgroep 
staat los van het gebruik van ‘VAT’ om de ledenvereniging van de Vlaamse trainers te benoemen. 
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 Lidmaatschapsbijdrage van 22 euro 
o het is voor de trainerscommissie niet duidelijk waarvoor de 22 euro lidgeld voor VAT werd gebruikt. De 

trainerscommissie gaat er van uit dat deze som (voor ongeveer 1000 aangesloten trainers begroot op 
22.000 euro) besteed wordt aan trainersgerelateerde initiatieven, maar hierover is geen duidelijkheid. - 
actie : Sietske neemt op met Michael Smits en Ludwig Peetroons omtrent  (1) wat er met deze middelen 
in 2020 is gebeurd, en (2)  welke afspraken er kunnen worden gemaakt omtrent de besteding ervan in 
2021. 

o ter info: er wordt geen aparte begroting opgemaakt, als adviescommissie hebben we geen bevoegdheid 
over verdeling van financiën uiteraard is advies hierover zeker mogelijk, de totale som van 
lidmaatschapsbijdrage gaat in de totale inkomsten-pot van de federatie  

o het is echter “in naam van de trainers” dat dit (arbitrair bepaald) bedrag van 22 euro opgehaald wordt. 
Wat met trainers die dat lidmaatschapsbedrag niet betalen? Hoeveel zijn er dat? Welke nadelen hebben 
zij?  

o wat zijn de voordelen om aan te sluiten? 
 officiële erkenning door de Vlaamse atletiekliga 
 belangenbehartiging van de atletiektrainer(s) in het beleid van de Vlaamse atletiekliga (= geen 

kost voor de federatie) 
 gratis of tegen vermindering deelname aan activiteiten ter professionalisering van trainers (= 

relatief weinig aanbod buiten het domein recreatie en geen overzicht van de kosten voor de 
federatie, buiten de tegemoetkoming van enkele buitenlandse deelnames) 

 ondersteuning van trainers bij internationale kampioenschappen wanneer niet opgenomen in 
de selectie (= geen overzicht van de kost voor de federatie) 

 nieuwsbrief: naar wie wordt deze gestuurd? uitsluitend naar VAT-leden? Indien niet, wat is dan 
de meerwaarde op lid te zijn van de trainerscommissie? (= geen overzicht van de kost voor de 
federatie) 

 lidkaart met vrije toegang op alle VAL en KBAB meetings, behalve voor AEA en IAAF meetings 
(= geen kost voor de federatie) 

 (in de toekomst… toegang tot het digitaal trainersplatform?) 
o ter info: in de analytische boekhouding is de VAT een budgetpost van het “3de”-niveau : 5.01.01, waarbij 

de hoofdbudgetpost 5. clubondersteuning is en 5.01 ondersteuning trainers 
o - actie David: formeel vragen aan de raad van bestuur om de lidmaatschapsbijdrage te herbekijken en 

het aan de raad van bestuur over te laten om het "juiste" bedrag te bepalen. Alsook vraagt de 
trainerscommissie om de dubbelzinnigheid tussen de verzameling van trainers (die, via VAT, lidgeld 
betalen) en de rol als adviescommissie uit te klaren in de reglementen. 

o op het voorstel om een digitaal trainingsplatform op te zetten in 2021 (en om daarvoor een deel van 
deze middelen te gebruiken), gaf Sietske aan dat dit in 2021 wellicht nog te vroeg is. 
 

 Volgende vergadering : woensdag 2 december 19u00 – via platform Zoom (en dus niet op 1 december!).  
o David vraagt om proactief agendapunten te melden bij de agendacommissie Sietske en Serge 


