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VERSLAG VAT-VERGADERING 
26 APRIL 2021 
ONLINE VIA PLATFORM ZOOM 

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

 

(I) BEVRAGING BIJ DE VOORZITTERS VAN DE BC’S EN RVB WAARIN WE ALS 
TRAINERSCOMMISSIE KUNNEN ONDERSTEUNEN  

Bedoeling is om vanuit de trainerscommissie na te gaan waarin we kunnen ondersteunen in en rond het 
beleid van de beleidscommissies en de raad van bestuur. Onze grootste doelen zijn nog steeds: 

 de valorisatie van onze adviserende functie,  
 het faciliteren van participatie van trainers in het algemene beleid, 
 de ondersteuning van de beleidscommissies en de raad van bestuur 

Op deze manier willen we blijven streven naar een gelijke verdeling tussen een vraag gestuurde werking 
en adviezen uit eigen initiatief. 

David stuurt eerstdaags een bericht naar de respectievelijke voorzitters.  

De trainerscommissie is de spreekbuis vanuit de algemene trainersgroep, daarvoor ruimte krijgen om 
te bevragen en te communiceren. De volgende bijeenkomst bekijken we samen of er een nieuwe 
bevraging bij alle aangesloten leden nodig is. 

 

(I) STAND VAN ZAKEN VAN DE STRATEGISCHE WERKGROEP 'ATLETIEKCLUB 2030' 

Tot nu toe hebben er twee bijeenkomsten plaatsgevonden. Sietske en David nemen vanuit de 
trainerscommissie deel aan deze werkgroep. Er komt een bevraging bij de atletiekclubs om na te gaan 
hoe de gemiddelde atletiekclub er momenteel uitziet. Het is alvast een ruime bevraging waarbij volgende 
items zeker aan bod komen: het beleidsvoerend vermogen van de atletiekclub: o.a. financieel - 
ledenaansluiting - bestuurlijk (missie, visie)  - bestuursorgaan - communicatie - vrijwilligersbeleid - 
accommodatie - sportief (o.a. trainers) - promotionele activiteiten - samenwerking met de federatie en 
de gevolgen van het coronajaar. 

Vanuit de trainerscommissie dringen we er bij alle leden op aan om zoveel mogelijk atletiekclubs aan te 
moedigen om de bevraging zo grondig mogelijk in te vullen. 

De resultaten van de bevraging zijn een opportuniteit voor de trainerscommissie om hieraan – vanuit 
een breed trainersperspectief – mee te werken om de toekomstige atletiekclub in 2030 voor te bereiden. 

 

(I) TOELICHTING BIJ PROJECTEN ROND HET TRAINERSTEKORT (DOOR LIESE 
SCHROVEN) 

Ter voorbereiding van de strategische denkoefeningen die de atletiekfederatie momenteel doorloopt 
heeft de trainerscommissie in maart 2020 een aantal (externe) redenen geformuleerd waarrond de 
federatie best aan initiatieven neemt. Toen werd er o.a. het nijpende trainerstekort aangekaart. 
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Vandaag geeft Liese Schroven (deeltijdse vervanging van Liesl Van Barel) toelichting bij haar 
werkzaamheden en proefprojecten rond het trainerstekort. Zij organiseerde een bevraging bij 
jeugdtrainers tot miniem. 

Vijf conclusies uit de bevraging: 

Top 4 uit de ideeën brainstorm: 

 

 

Sleutelfactoren om het trainerstekort aan te pakken: 

 

De beperkte waardering die trainers voor hun inzet ontvangen zowel in de vorm van positieve 
feedback als via een correcte financiële vergoeding. 
 
De grote tijdsinvestering en de moeilijke combinatie hiervan met een persoonlijk leven is voor vele 
trainers een reden om te stoppen. 
 
Veranderingen in de maatschappij en het verenigingsleven waardoor steeds minder ouders zich 
binden aan een sportclub. Hierdoor dreigt de familiale sfeer en de vrijwilligheid in de atletiekclubs 
te verdwijnen. 
 
De werving van nieuwe trainers verloopt moeizaam en de omslachtige opleidingen werken op dit 
moment niet stimulerend om je als trainer bij te scholen. 
 
Het imago van trainer is onder de jeugd niet aantrekkelijk. 
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De trainerscommissie bedankt Liese Schroven voor de toelichting en adviseert om deze uitstekende 
initiatieven uit te breiden naar alle atletiektrainers. 

 

(I) TOELICHTING BIJ OPMAAK VAN LEERLIJNEN IN HET KADER VAN 
TRAINERSOPLEIDINGEN  

Sietske geeft toelichting. 

 

(U) KALENDER EN COMMUNICATIE KAMPIOENSCHAPPEN I.F.V. PLANNING 
TRAINERS  

Er lagen een aantal pistes op tafel om wedstrijdorganisaties toe te laten. Er werd verwacht dat het 
overlegcomité op vrijdag 23 april de sportorganisaties ging bespreken. Er kwamen echter andere 
denkpistes (o.a. openen van de terrassen) op tafel. 

 

(B) SYNTHESE VRAGEN 4, 5 EN 6 UIT DE BEVRAGING VAN DE COMMISSIELEDEN 

Niet besproken wegens geen voorbereiding door David. 

 

(I) WAT IS ER IN 2020 BETAALD MET DE 22.000 EURO LIDGELD VAN DE TRAINERS?  

Sietske geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven. 

 

VOLGENDE MEETINGS 

woensdag 9 juni – 19u30 

dinsdag 21 september – 19u30 

maandag 18 oktober – 19u30 

 

Het idee werd besproken om vanaf heden steeds online te vergaderen. Dit zou verplaatsingstijd- en 
kosten kunnen besparen. Eenmaal per jaar kan er best wel eens fysiek samengekomen worden bij 
een drankje en hapje.



4/4   

4/4 

 

 


