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VERSLAG VAT-VERGADERING 
01 MAART 2021 
ONLINE VIA PLATFORM ZOOM 

Aanwezig: Gunther Mosselmans, Gunter D’Hondt, Herman Van de Mergel, Marc Nevens, Niels 
Philtjens, Patrick Van Riet, Paul Thys, Peter Van Hove, Steven Taelman, Sietske Lenchant en David 
Evenepoel 
Gast: - 
Verontschuldigd: - 
Afwezig: - 
Verslaggever: David Evenepoel 

 

KENNISMAKINGSRONDE 

Dit is de eerste bijeenkomst van de nieuw samengestelde trainerscommissie. Iedereen wordt bedankt 
om zijn kandidatuur, vrijwillig engagement en stelt zichzelf voor. 

 

MISSIE, WERKING EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Het document werd toegelicht door David. Zonder verdere opmerkingen.  

 

KANDIDAAT AGENDACOMMISSIE 

Peter Van Hove is de enige kandidaat om de agendacommissie te vervoegen. Iedereen gaat akkoord 
met de samenstelling van de nieuwe agendacommissie: Sietske (als verantwoordelijke vorming en 
opleiding en eerste aanspreekpunt binnen de federatie), David (als voorzitter) en Peter (als derde 
commissielid). 

 

DE VIER ROLLEN VAN EEN ADVIESCOMMISSIE 

David geeft toelichting bij het kader om vanuit het midden van een organisatie mee te werken aan de 
uitbouw van het beleid van de federatie.  

 

 BEVRAGING VAN DE (NIEUWE) LEDEN  

1. Wat loopt er volgens jou goed in de trainerscommissie? Voor de nieuwe leden: waarom koos 
je voor een engagement in de trainerscommissie? 

 
2. Hoe ziet er volgens jou de ideale commissie uit? Waar droom je van? 

 
3. Welke eerste (kleine) stap zie jij jezelf opnemen richting dit toekomstbeeld? 

 
4. Welke feiten en cijfers - vanuit een breed trainersperspectief - maken dat er nood is aan 

verandering in het beleid van de Vlaamse atletiekliga? Som ze op naargelang (niet) dringend 
en (niet) belangrijk. 
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5. Welke acties zijn voor jou “dringend en belangrijk” om op te nemen in het (strategisch) twee-

jarenplan van de trainerscommissie? 
 

6. Hoe “ziet” de atletiektrainer in 2030 eruit? Welke feiten maken dat er nood is aan 
verandering? Welke nieuwe competenties dient hij/zij te bezitten? Wat is het risico als hij/zij 
tegen dan niets doet? Wat is de rol van de VAL en VTS om hierin resultaten te boeken? 

 

Elk individueel lid van de trainerscommissie vult deze bevraging in voor 2 april 2021. 

 

VOLGENDE MEETING 

maandag 26 april, online, start om 20:30 
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