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NOTULEN 
Algemene Vergadering 

Zaterdag 18 maart 2017 
 
Plaats: Cultuurcentrum ’t Schaliken, Grote Markt 35 – 2200 Herentals 

Aanvangsuur: 10u20 (ontvangst vanaf 9u30) 
 

1 OPENING VERGADERING/NAZICHT AANWEZIGEN/VOLMACHT AFGEVAARDIGDEN 

Welkomstwoord door voorzitter Eddy De Vogelaer: 
 
Geachte bestuursleden en atletiekvrienden 
Allereerst  wens ik Guy Van Diest, erevoorzitter, te verontschuldigen. 
2016, een Olympisch jaar, was een opmerkelijk jaar. Op de OS behaalden onze sport mooie prestaties 
met een gouden medaille voor Thiam en finaleplaatsen voor Thomas Van Der Plaetsen en de 4 x 
400m. 
Ook tijdens de Europese kampioenschappen konden we schitteren met goud en zilver voor 
respectievelijk Thomas en Philippe Milanov. 
2016 was ook het jaar waarin de internationale atletiekfederatie zwaar onder druk kwam te staan 
wegens dopingfraude, omkoping en verduistering. Zaken die onze sport niet goed doen. Een der 
atletiekgrootmachten (Rusland) wordt nu al het tweede jaar geschorst voor alle internationale 
kampioenschappen wegens georganiseerde dopingfraude. Dit heeft geleid tot grondige 
bestuurshervormingen bij de IAAF. 
Ook de Vlaamse Atletiekliga heeft zich hervormd. Dit proces heeft geleid tot een bijzondere 
algemene vergadering op 18 december waarbij de aanpassingen goedgekeurd werden door onze 
clubs. Het komende jaar zal dus nog moeten geïmplementeerd worden in de werking en structuur van 
de Val. Voor een aantal zaken was het voor deze algemene vergadering te vroeg dag. Toch werden al 
de leden van de beleidscommissies verkozen. Zij verkozen op hun beurt hun kandidaat-voorzitter, die 
nu dient bevestigd te worden door de algemene vergadering. Op deze A.V dienen nog een aantal 
aanpassingen te gebeuren om een aantal onduidelijkheden weg te werken of om onze reglementering 
verder aan te passen aan de vereisten van decreet of wet. 
Zo zullen ook nieuwe kandidaten gevraagd worden voor de beleidscommissie recreatie daar deze niet 
het minimum aantal leden telt die voorzien zijn in onze statuten. Tevens zullen na aanpassing van de 
statuten i.v.m. de topsportcommissie hiervoor kandidaten gevraagd worden. 
De hervorming van het decreet over de subsidiering van de sportfederaties zal waarschijnlijk ook 
financiële gevolgen voor de Val. Tot nu toe zijn we nog niet op de hoogte gesteld over hoe de 
subsidiering er zal uitzien, zeker betreffende de topsportwerking. Aangezien we de topsportwerking 
niet stil konden leggen in afwachting van meer nieuws heeft de Val al een bedrag uit eigen middelen 
voorzien voor de financiering van de topsportwerking. We zijn immers al 18/3 Enkele belangrijke 
kampioenschappen zijn al achter de rug en het was onmogelijk om nog langer te wachten met 
toezeggingen te doen naar atleten. Stages en planning dienen immers vroegtijdig vastgelegd te 
worden. 
Deze bijdrage is maar mogelijk doordat de Val altijd een voorzichtig financieel beleid gevoerd heeft. 
De vorige besparingen hebben we goed kunnen opvangen zonder bijkomende middelen te vragen van 
onze clubs. Deze hervormingen van de Vlaamse regering (die ook fors dient te besparen) brengt 
natuurlijk heel wat onzekerheid mee op de langere termijn en zal ons ook dwingen om inventief te 
zijn om het misschien anders te moeten indien er minder middelen ter beschikking gesteld worden 
van de Val. 



 

A
V

 –
 1

8
 m

aa
rt

 2
0
1
7
 –

 1
0
u
0
0
 

Ondertussen werd ook een aanvang genomen met onze nieuwe website en met een nieuwe 
communicatiestrategie. Na de nieuwe logo’s zal ook onze mascotte voor de jeugd vandaag voor het 
eerst aantreden weliswaar niet hier maar tijdens de jeugddag in Gent. 
Toch voorzien we de nodige middelen om de vernieuwing verder te zetten, maar hierover zal onze 
penningmeester later uitweiden. 
Ondanks de onzekerheid is er ook een gelukkige voorzitter daar het ledenaantal van de Val en dus van 
onze clubs opnieuw gestegen is en ook voor 2017 ligt het aantal borstnummers nu al hoger dan het 
voorbije jaar.  Deze gestage groei betekent dat de Val en de clubs zo slecht niet werken. 
En al deze zaken en een verdere groei van club en federatie zijn niet mogelijk zonder de onverdroten 
inzet van onze clubs en hun medewerkers. 
Ik wens als voorzitter en namens mijn collega’s bestuursleden alle verenigingsmedewerkers te danken 
voor hun inzet en het vele  en prachtige werk dat elkeen levert. 
Daarom wens ik ook een minuut stilte te houden voor alle atletiekliefhebbers die ons het voorbije 
jaar verlieten. 
 
Natuurlijk kan ik niet voorbij aan onze personeelsleden want dankzij hun inzet, kennis en toewijding 
helpen zij mee aan de groei en vernieuwing op alle niveaus van de federatie. 
 
Nazicht aanwezigen door Gery Follens: 
 
87 clubs aanwezig (afwezig: ABAV - AA) 
Quorum voor de Statuten zal dus 377 zijn (als 2/3 meerderheid) 753 in totaal 
 
Overzicht volmachten: 
AVMO volmacht aan OB 
FLAC volmacht aan AZW 
VS volmacht aan ALVA 
WL volmacht aan AVLO 
VITA volmacht aan EA 
 

2 AANDUIDING STEMBUREAU 

Wout Vandersteene (OB) 
Michael Smits 
Ludwig Peetroons 
 
Ter plaatse opgeroepen: Carlos Genbrugge (STAX) 

3 VERKIEZINGEN 

3.1 Bestuursleden rvb groep 2 

Kandidaten: 
• Erik Chevrolet (uittredend en herverkiesbaar) 
• Hugo De Hoon 
• Gery Follens (uittredend en herverkiesbaar) 
• Joris Geussens 
• Jos Jacobs (lopend mandaat tot AV 2018) 
• Ludo Van de Sande (lopend mandaat tot AV 2018) 

 
Stemprocedure: 

• Enige geldige stem = 3 x JA 
• De kandidaat moet minstens 35% van de stemmen behalen 
• De 3 kandidaten met het hoogst aantal stemmen zijn verkozen (op voorwaarde van het 

behalen van die 35%) 
 
Resultaat: Aantal stemmen % 

• Erik Chevrolet 520 69,06 
• Hugo De Hoon 182 24,17 
• Gery Follens 572 75,96 
• Joris Geussens 236 31,34 
• Jos Jacobs 472 62,68 
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• Ludo Van de Sande 241 32,01 
 
 

3.2 Bekrachtiging voorzitters Beleidscommissies 

Kandidaten: 
• Competitie/Kalender:  Georges Struys 
• Jeugd:    Robin Ramakers 
• Recreatie:   Tony Willaert 

 
Stemprocedure: 

• Enige geldige stem = JA of NEE 
• De kandidaten moeten een meerderheid van de stemmen behalen 

 
Resultaat: Zijn bekrachtigd:  
G. Struys: 598 VOOR – 151 TEGEN – 4 ONGELDIG (=79,42%) 
R. Ramakers: 728 VOOR – 21 TEGEN – 4 ONGELDIG (= 96,68%) 
T. Willaert: 726 VOOR – 23 TEGEN – 4 ONGELDIG (= 96,41%) 
 
Doordat Georges Struys (OLSE) nu zetelt in de rvb, neemt Wim Muller (OLSE) ontslag uit de rvb als 
prov. afgevaardigde Antwerpen. 
(reden: er mag slechts 1 lid van een club in de rvb zetelen) 

4 KENNISGEVING NIEUWE LEDEN 

Antwerp Athletics (AA) - atletiekvereniging 

5 JAARVERSLAG 

Gery Follens (secretaris van de VAL): 
In mijn functie van secretaris van de Vlaamse Atletiekliga, die ik het voorbije jaar voor het 4° jaar 
waarnam, past het mij terug te blikken op het afgelopen jaar. 
Ik sluit me dan ook graag aan bij het openingswoord van onze voorzitter.  
Als titel voor mijn uiteenzetting koos ik voor: 
2016, Olympisch jaar in het teken van de verandering – 2017, het jaar van de actie 
Ik meen te kunnen stellen dat we in 2016 alweer enkele stappen vooruit gezet hebben en dat blijkt 
ook overduidelijk uit de resultaten weergegeven in het lijvige jaarboek dat jullie werd overgemaakt. 
Het moet duidelijk zijn dat de meeste van de gestelde doelen bij de basisopdrachten van onze 
Federatie tot een goed einde werden gebracht, het resultaat van de inzet van ons personeel en de 
talloze vrijwilligers die dagdagelijks op het terrein en binnen hun bestuurskring het beste van zichzelf 
geven voor onze sport. 
Het jaar 2016 was op sportief vlak een jaar met ups-and-downs misschien wel specifiek aan onze 
sport want succes hangt dikwijls samen met kleine details.  
2017 wordt ongetwijfeld een jaar van heel wat uitdagingen voor iedereen en in het bijzonder voor de 
Federatie, daar kom ik later nog op terug. 
Maar sta me toe even terug te blikken naar het afgelopen jaar 2016.  
Dat jaar stond voor het grootste deel in het teken van het ambitieuze Strategisch Project, dat onze 
Federatie een nieuwe adem moest inblazen. Kosten noch moeite werden gespaard, een externe 
expert werd aangezocht om de opstart te begeleiden en alle clubs kregen de kans om hun inbreng te 
hebben bij de diverse projectgroepen. Een stuurgroep, samengesteld uit leden van de Raad van 
Bestuur zorgde voor de opvolging en coördinatie. Deze inspanningen die vele vergaderuren in beslag 
namen resulteerden uiteindelijk in een vernieuwde structuur van de Raad van Bestuur, waarbij de 3 
voorgestelde beleidscommissies Jeugd, recreatie en Organisaties en kalender door hun voorzitter 
zullen vertegenwoordigd worden in de nieuwe RVB. Het spreekt voor zichzelf dat we ook genoodzaakt 
waren de Statuten volledig aan te passen in die zin, wat uiteindelijk leidde tot de geslaagde 
Bijzondere Algemene Vergadering van 18 december 2016. Hierbij maakten we van de gelegenheid 
gebruik om de voorwaarden van Goed Bestuur, opgelegd door het nieuwe Sportdecreet van de 
Vlaamse Regering van Minister Muyters van 10 juni 2016 te integreren. Dit decreet dat de erkenning 
en subsidiering van de sportfederaties regelt en de beleidsfocussen bepaalt, zal ongetwijfeld nog een 
belangrijke impact hebben op onze Federatie in de nabije toekomst. 
Deze impuls tot vernieuwing leidde er ook toe dat we naast het aangeboden informaticaproject van 
Alabus ook de website in een nieuw kleedje staken en daarvoor te rade gingen bij enkele experts in 
communicatie die mee aan de doopvont stonden van de nieuwe logo’s en looks.   
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Ook werd er inzake sport- en topsportbegeleiding verder werk gemaakt van de vernieuwde structuur 
met de aanduiding van kwaliteitsmanagers in diverse disciplines, die de coördinatie van het project 
zullen sturen. 
De clubondersteuning kreeg tevens de verdiende aandacht, waarbij Paula Vanhoovels van de VAL 
diverse clubbezoeken afwerkte met de intentie de clubs te helpen bij hun werking. In dat kader 
merkten we met genoegen op dat het aantal clubs, die begunstigd worden door het Jeugd- en 
recreatiefonds elk jaar stijgt en dat ook de kwaliteit bij deze belangrijke impulsen van onze sport 
met de jaren erop vooruit gaat. 
Ook werd gedacht aan de kwaliteit van de organisaties, waarbij het ‘evaluatiesysteem’ waarbij ikzelf 
aan de doopvont stond, een belangrijke tool is. Ik ben dan ook fier te kunnen melden dat zowat alle 
Kampioenschappen, Bekers en voornaamste meetings vorig jaar een positieve evaluatie mochten 
ontvangen. Ook de hervorming van de BVV bij de masters, waar we voor het eerst de dames en heren 
samen liet uitkomen als clubteam, kreeg een positieve weerklank qua clubsfeer en kan misschien 
meegenomen worden naar de nieuwe commissie organisaties om ook bij de andere categorieën een 
hervorming door te voeren.  
Van de uitbreiding van de indoorinfrastructuur in Leuven en Heusden-Zolder werd dan weer gebruik 
gemaakt om een grondige facelift te geven aan de regionale talentdetectie. 
Wat ons zeker positief stemt, is het feit dat we jullie een zeer positieve balans zullen kunnen 
voorleggen, dit ondanks de zware financiële inspanningen die we leverden bij het  verwerken van het 
strategisch project en de opmaak van de nieuwe website en alle inspanningen inzake externe 
communicatie en promotie van onze sport. Daar we nog geen duidelijk beeld hebben op de 
besparingen van overheidswege die het gevolg zijn van het nieuwe decreet en ingevolge de 
afschaffing van ‘Atletiek Vlaanderen’, zullen we deze positieve balans zeker kunnen gebruiken om bij 
te springen op posten in de begroting van dit jaar waar er serieus werd bespaard door de overheid en 
waar een ondersteuning meer dan noodzakelijk is. 
Het Olympisch jaar 2016 zorgde er ook alweer voor dat onze sport een bijzonder positief imago kreeg 
met Olympisch Kampioene Nafi Thiam, de gouden Spike-winnaar Thomas Van Der Plaetsen, Europees 
veldloopkampioene Louise Carton en de Europese 4X400m als boegbeelden. We kunnen zonder meer 
stellen dat ook heel wat jonge atleten meer dan hun steentje hebben bijgedragen tot het 
internationaal succes in 2016, waarvoor dank voor de toewijding van alle trainers en de entourage 
van deze toppers. Tot zover het succesvolle Olympisch jaar. 
Maar laat ons dan nu vooruitblikken naar dit jaar, want er staan vele uitdagingen te wachten. De 
herschreven statuten en beslissingen bij de hervorming van de federatie hebben ertoe geleid dat de 
mandaten bij de beleidscommissies recreatie, jeugd en organisaties grotendeels zijn ingevuld. 
Gelijklopend zijn we binnen de Federatie bezig met het bepalen van de prioriteitsorde van de taken, 
die het gevolg zijn van de statutenwijziging. Het beschrijven van de profielen, het samenstellen van 
een benoemingscomité, het uitschrijven van een deontologische code en de tuchtprocedure behoren 
hiertoe.  
Op sportief vlak is het alweer uitkijken naar verschillende internationale competities zoals het WK in 
Londen, het EK voor Beloften in Polen, het EK voor juniores in het Italiaanse Grosetto en de 
Universiade in Taipei.  
Een woordje van dank gaat  natuurlijk naar de juryleden voor hun niets aflatende inzet. Ook de clubs 
en de trainers, die we als ambassadeurs voor onze sport kunnen beschouwen, verdienen de nodige 
aandacht want samen hebben ze ervoor gezorgd dat we fier kunnen zijn over de aangroei van onze 
leden.   
Ik zou me ook zeker willen richten tot de talloze vrijwilligers, waar wij als leden van de RVB en de 
diverse commissies ook deel van uitmaken. Dankzij de vele uren, die we van onze vrije tijd besteden 
aan onze sport, kunnen we heel wat moois bieden voor onze verenigingen, leden en de atletieksport 
in het algemeen.  
Tot slot wens ik alle personeelsleden van de VAL te danken voor de aangename samenwerking het 
afgelopen jaar en in het bijzondere het jonge team met An, Michael, Liesl en Josefien die prachtig 
werk leveren en mijn taak als secretaris heel wat verlichten. Ik geef graag mee dat de drie 
geciteerde dames ervoor zorgen dat het ledenaantal van onze Federatie binnen enkele jaren een 
positieve impuls zal krijgen. 
Wij hopen dat we de positieve tendens verder zetten in het nieuwe jaar, dat ik uitdagend en 
symbolisch zou willen benoemen als ‘2017, het jaar van de actie’.  Bedankt. 

6 INTERPELLATIES 

6.1 Interpellatie 1 – KAPE: Notulen KBAB – Beleidscommissies 

Voorgesteld door Hugo De Hoon (KAPE): 

NOTULEN KBAB 
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In de bestuurlijke communicatie ontbreekt nog een belangrijk element: de beslissingen van de KBAB – 
waar ook de clubs vaak de gevolgen van ondervinden – worden niet doorgestuurd naar de 
verenigingen. 

Voorstel: 

toezending van de notulen van de vergaderingen van de KBAB aan de clubs. Dit laat ons niet alleen 
toe om de nationale beslissingen te beoordelen, maar ook de standpunten van de VAL-
vertegenwoordigers binnen de KBAB te evalueren. 
 

NOTULEN BELEIDSCOMMISSIES 

Voor de clubs lijkt het ons nuttig om ook de besprekingen en beslissingen van deze 
(beleids)commissies te kennen. Niet alleen om de nieuwe ideeën te kunnen opvangen, maar eveneens 
om de nuttigheidsfactor van deze (beleids)commissies te kunnen aftoetsen aan de uiteindelijke 
beslissingen van de RVB of het DB. Binnen de huidige afspraken is dat niet mogelijk, wat de 
openbaarheid van de besluitvorming – onderdeel van “goed bestuur” - niet ten goede komt. 

Voorstel: 

notulen van deze (beleids)commissies, hetzij standaard, hetzij op verzoek van de clubs ter 
beschikking te stellen aan de clubs 
 
 
Resultaat:  
Eddy De Vogelaer: de rvb gaat akkoord om beide verslagen op de website te publiceren. Over de 
verslagen van de KBAB moet echter wel nog de definitieve bevestiging gevraagd worden op de KBAB-
vergadering zelf. Alle belangrijke beslissingen die de clubs aanbelangen zullen alleszins zo snel 
mogelijk gepubliceerd worden via de officiële berichten. 
 

6.2 Interpellatie 2 – KAPE: Wijziging wedstrijdenprogrammering 

Voorgesteld door Hugo De Hoon (KAPE): 

Voorstel: 

Open meeting met jeugd: 
- Géén Kangoeroes en/of Benjamins toegestaan 
  
wijzigen in 
  
Open meeting met jeugd: 
- Géén Kangoeroes toegestaan 
 
 
Resultaat:  
Eddy De Vogelaer: de rvb laat de beslissing over aan de AV. Stemming: aanvaard 
 

6.3 Interpellatie 3 – KAPE: Medische permanentie kampioenschappen 

Voorgesteld door Hugo De Hoon (KAPE): 

Voorstel: 

Wij stellen voor om – in overleg met de Medische Commissie – vanaf de start van de 
outdoorkampioenschappen opnieuw te voorzien in een medische permanentie in het belang van de 
atleten én de kwaliteit van deze kampioenschappen 
 
 
Resultaat:  
Eddy De Vogelaer: de beslissing om de permanentie van een dokter te schrappen tijdens 
kampioenschappen is genomen op voorstel van de medische commissie. Intussen heeft er een 
vergadering van de KBAB plaatsgevonden waar gevraagd is om die permanentie van dokter opnieuw te 
voorzien (niet van kiné, deze hebben enkel nut bij meerkampen). Er zal bijgevolg dus overlegd 
worden met de medische commissie hoe dit best georganiseerd kan worden in de toekomst. 
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Marc Goethals (voorzitter Medische commissie) nuanceert: tijdens de laatste vergadering in het 
najaar 2016 is dit onderwerp aangesneden. Hij wenst alsnog te bevestigen dat de artsen nog steeds 
aanwezig dienen te zijn en dat zij enkel vragende partij waren om de kiné af te schaffen. Zij namen 
steeds vaker de taak op van ‘oplapwerk’. 
 
Eddy De Vogelaer bevestigt dat de artsen in de toekomst opnieuw aangeduid zullen worden en de 
kiné niet meer. (uitgezonderd meerkampkampioenschappen) 
 
Geert Verdoodt (ALVA): bevestigt dat er inderdaad een nuance is tussen de arts (die er voor de 
atleten is) en de EHBO-hulppost (die er ook voor de medewerkers/toeschouwers is). Deze 2 kunnen 
perfect complementair naast elkaar werken. 
 

7 FINANCIEEL VERSLAG PENNINGMEESTER 

7.1 Beheersrekeningen/Balans 

De financiële rekeningen over het boekjaar 2016 worden uitvoerig toegelicht door de 
penningmeester, Erik Chevrolet. 
 
Het boekjaar wordt afgesloten met een positief resultaat van €7.819,63. 
 
Zowel de uitgaven als de inkomsten bleven globaal gezien binnen de begroting. Er waren €75.663,46 
of 2,53% minder uitgaven dan begroot. De inkomsten waren €78.939,69 of 2,63% lager dan de 
vooropgestelde begroting. 
 
Erik Chevrolet bespreekt uitvoerig de beheersrekeningen en de balans. 
 

7.2 Verslag rekeningnazichters en revisor 

De revisor heeft de rekeningen nagezien en is van oordeel dat alles conform de Belgische wetgeving 
verlopen is en heeft onze financiële regeling van hun kant goedgekeurd. 
 
Dit jaar hebben voor een laatste keer de rekeningnazichters de boekhouding nagezien. (In de 
toekomst zal dit gebeuren door een financieel comité). Hun verslag: 
 
Jelle Van de Gender (ACHL) en Roger Vanbinst (VAC): 
 
Tijdens ons rekeningnazicht op 7 maart werden we tijdens onze controle bijgestaan door boekhouder 
Michael Smits en Algemeen Directeur Ludwig Peetroons. Hun verduidelijkingen bij de bewijsstukken 
en antwoorden op al onze vragen zijn erg gewaardeerd. Onze oprechte dank hiervoor. 
We kunnen bevestigen dat we bij ons nazicht geen fouten in de uitgaven of inkomsten hebben 
gevonden. De VAL heeft dit jaar een positief resultaat van 8T€ ten opzichte van 166T€ een jaar 
eerder. Zoals gebudgetteerd werd 56T€ onttrokken aan het bestemd fonds voor investeringen in 
ontwikkeling van de website. Het totale eigen vermogen bedraagt hierdoor 572T€, exclusief de 
bestemde fondsen. 
Als rekeningnazichters willen we op een 3-tal zaken jullie aandacht vestigen: 

1) Budget inkomsten subsidies 

Uit ons onderzoek blijkt dat er met betrekking tot de gebudgetteerde inkomsten 2017 voor 
voornamelijk topsport (Elitewerking, Topsportscholen, ..) een belangrijke onzekerheid is. De 
inkomsten werden voorzichtig geraamd op basis van de in 2016 geldende toekenningsregels. 
Voor 2017 zullen de regels voor deze subsidies zeker wijzigen (Wie is elite? Verderzetting 
subsidies 2e graad TSS? ..), maar de mogelijke impact hiervan is vandaag onzeker. 
We vragen aan de Raad van Bestuur om in geval van een belangrijke negatieve impact van 
deze inkomsten ook de uitgaven (Topsport is goed voor ongeveer 50% van het totale budget) 
desgevallend te herbekijken om zo de over de jaren heen opgebouwde financiële reserve niet 
op korte termijn te verliezen. 

2) Topsportscholen 

Het verlies op de topsportscholen werd in 2016 verder teruggedrongen van -112T€ naar -53T€ 
en was daarmee in lijn met het gebudgetteerde resultaat. De inspanningen die reeds in 2015 
werden gestart werpen daarmee verder hun vruchten af. 
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3) Competitie ‘beschermde meetings’ 

Door aanpassing in de Flanders Cup bonussen werd het verlies aanzienlijk teruggebracht tot 
aan aanvaardbaar niveau. In 2016 werden Flanders cups voor netto 4.415€ ondersteund door 
de Vlaamse Atletiekliga en Flanders cups Meerkampen voor 650€. Enkel de B-meetings staan 
niet op dezelfde lijn. Voor hen waren er wel 1.800€ inkomsten, maar geen enkele 
ondersteuning. 

 
Erik Chevrolet dankt de rekeningnazichters en reageert op de aandachtspunten die de zij aanhalen in 
bovenstaand verslag: 
De onzekerheid die er bestaat over de topsport-elitewerking/topsportschool in de begroting zal ook 
blijven bestaan in 2017. 
Het bonussysteem van de Flanders Cups werd herwerkt zodanig dat de uitgaven meer aanvaardbaar 
zijn.  
Tenslotte vraagt de penningmeester aan de AV om het financieel verslag goed te keuren. 
 
 

7.3 Goedkeuring en kwijting 

De AV keurt het financieel verslag goed! 
De AV verleent kwijting aan de bestuurders. 
Erik Chevrolet (penningmeester) dankt de clubs voor het vertrouwen 
 

7.4 Begroting 

De penningmeester geeft uitleg bij de ter goedkeuring voorgelegde begroting. 
 
De totale kosten bedragen €3.194.936,21 en de opbrengsten bedragen €3.125.5644,94 wat een saldo 
maakt van €69.291,27. 
 
Wijzigingen aan de bijlage bij de begroting: 

• Wedstrijdatleten: (indexverhoging van 2,38%)  
  2017 2016 

jaarbijdrage €26,00 €25,40 
vanaf 1 juli €20,79 €20,31 
vanaf 1 sept €7,14 €6,97 

• Recreanten: (indexverhoging van 2,38%) 
  2017 2016 

jaarbijdrage €12,88 €12,58 
vanaf 1 sept €6,57 €6,42 

 
De AV keurt de begroting goed! 
 

8 VERKIEZING FINANCIEEL COMITÉ 

Jelle Van de Gender (ACHL) 
Roger Vanbinst (VAC) 
Bert De Brabandere (AVMO) 

9 STEMMING VOORSTEL TOT WIJZIGING STATUTEN 

Stemprocedure: 
• Volgens Art. 7 en 8 uit de vzw-wet: elke club heeft 1 stem 
• Er is 2/3 aanwezigheid van de leden nodig (59 = 2/3 van 88 clubs), een wijziging is 

goedgekeurd als 2/3 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden “VOOR” 
stemt. 

• zijn voorzien: groene (“VOOR”), rode (“TEGEN”) en witte (“ONTHOUDING”) kaarten. 
 
Voor de concrete wijzigingen wordt verwezen naar het definitieve document.  
Besprekingen kan u hieronder terugvinden. 
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• Stemming 1: (aanpassingen – afwerking BAV ’16) aanvaard 
“raad van bestuur” blijft mannelijk en wordt dus zo aangepast in ‘hij’. 

10 STEMMING VOORSTEL TOT WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Stemprocedure: 
• Gewogen stemming met de klassieke kaarten conform ons Huishoudelijk Reglement 3.1.3 tot 

3.1.6. 
• Ongeacht aantal aanwezige leden 
• Gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige verenigingen, na aftrek van de 

onthoudingen en de ongeldige stemmen van het totaal van de uitgebrachte stemmen. 
 
Voor de concrete wijzigingen wordt verwezen naar het definitieve document.  
Besprekingen kan u hieronder terugvinden. 
 
• Stemming 1: (aanpassingen – afwerking BAV ’16) aanvaard 
- Art. 6.3.1, punt o) Geert Verdoodt (ALVA) vraagt voor wie deze regel geldt. 

Eddy De Vogelaer laat weten dat dit geldt voor al onze leden. 
• Stemming 2: (samenstelling Topsportcommissie)  

Hugo De Hoon (KAPE): in de andere beleidscommissies is ernaar gestreefd belangenvermenging 
uit te sluiten. Wat met deze regel van belangenvermenging in verband met de 
kwaliteitsmanagers die dan zullen instaan voor het uitstippelen voor het beleid? Hij stelt voor om 
deze dus niet toe te laten in deze commissie net zoals personeelsleden ook niet toegelaten 
worden in de beleidscommissies. 
Eddy De Vogelaer antwoordt dat de rvb meent dat het net een voordeel is om hen er bij te 
nemen omwille van hun capaciteiten in hun deeldisciplines. 
Tony Willaert (ACHL): Is het mogelijk dat deze kwaliteitsmanagers enkel een adviesfunctie 
zouden krijgen? 
Joris Geussens (ESAK) vraagt wie de kwaliteitsmanagers zijn. De voorzitter legt uit dat deze 
aangesteld werden door de rvb voor een deeldiscipline: sprint-horden (Rudi Diels) – afstandlopen 
(Rik Didden ) – springen/meerkamp (Fernando Oliva) – voor werpen is er momenteel nog niemand 
aangesteld. 
Patrick Van Waes (AVLO): merkt op dat er slechts 1 persoon rechtstreeks verkozen is door de 
clubs. Hij zou toch liever meer impact willen geven aan de clubs om het beleid vorm te geven op 
dit domein.  
De voorzitter is van mening dat deze commissie toch voornamelijk bedoeld is voor het gedeelte 
topsport en bijgevolg dus niet dat de clubs hier een belangrijk deel van moeten uitmaken. 
Jelle Van de Gender (ACHL): treedt Patrick Van Waes bij: als er zo een groot deel van de 
financiële pot van de federatie naar topsport gaat, vindt hij ook dat er meer gewicht in de 
schaal gelegd mag worden namens de clubs. 
Paul Pauwels (ACBR): vindt het totaalbeeld van de samenstelling wel evenwichtig en vindt dat 
erover gewaakt moet worden dat deze commissie niet te groot word. 
Geert Verdoodt (ALVA): als we willen dat alles zo objectief mogelijk moet verlopen, zouden er 
enkele regels vastgelegd kunnen worden. (bv. spontaan de vergadering verlaten bij 
betrokkenheid, enkel advies gevend en dus geen stemrecht,…?)  
Eddy De Vogelaer bevestigt dat het reeds in onze Statuten/HR opgenomen is dat men de 
vergadering dient te verlaten indien er belangenvermenging zou zijn.  
 
Voorstel zoals in de ppt (met stemrecht): niet aanvaard (nominatieve stemming: 279 VOOR - 376 
TEGEN) 
 
Aanpassing: kwaliteitsmanagers enkel toegelaten met adviesrecht (en géén stemrecht) + 2 
vertegenwoordigers van de clubs. aanvaard 
 

• Stemming 3: (Toekennen van stemmen) aanvaard 
• Stemming 4: (Voorwaarden voor leden commissie van Tucht en Beroep) aanvaard 
• Stemming 5: (voorstel aanpassingen HR namens VCJ)  

Liliane Gysemans (ACHL) vraagt wat meer duiding bij de omschrijving “het onbeschikbaar zijn 
voor aanduidingen”. Eddy De Vogelaer legt uit dat deze regel juryleden betreft die bijvoorbeeld 
aangeven enkel beschikbaar te zijn op maandag. Hij voegt hier ook nog aan toe dat een 
schrapping zeker niet zo gemakkelijk gebeurd, dit wordt steeds duidelijk overwogen door 
verschillende instanties. 
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Hugo De Hoon (KAPE): stelt voor dat de voorzitters (van het dagelijks bestuur van de VCJ en de 
aanduiderscommissie) verkozen worden door de leden van de commissies zelf, naar analogie met 
de andere VAL-commissies. (en dus niet door de rvb). De AV gaat hiermee akkoord! 
+ art. 2.6.3 en 2.6.5 ook aanpassen. aanvaard 
 

• Stemming 6: (voorstel 1 aanpassingen HR – KAPE) aanvaard 
• Stemming 7: (voorstel 2 aanpassingen HR – 

KAPE/ACW/ALVA/ASVO/AVLO/HAKI/ACME/DCLA/RAM)  
De rvb gaat akkoord om de Masterscommissie en de Medische commissie toe te voegen aan het 
H.R., maar niet voor de G-commissie. Hierbij stelt de rvb voor om deze uit het voorstel weg te 
halen. aanvaard 
(Marc Goethals maakt nog de bemerking dat bij de medische commissie ook medisch-technische 
criteria gehanteerd dienen te worden om kwaliteit te blijven garanderen. Eddy De Vogelaer 
bevestigt dat de rvb deze kwaliteit steeds zal trachten te garanderen.) 
 
 
12u48: MIDDAGPAUZE – 13u30: AANVANG  
 
Ter info: In principe gaan de beslissingen van vandaag pas in 30 dagen na de AV, maar de 
voorzitter vraagt om de kandidaturen voor de TSC al eerder op te vragen. De AV geeft haar 
akkoord! 
 

• Stemming 8: (deontologische code voor bestuurders) aanvaard 
• Stemming 9: (gedragscode voor uitvoerders van een mandaat van de VAL): aanvaard 
• Stemming 10: (gedragscode voor uitvoerders van een mandaat in dienstverband): aanvaard 
• Stemming 11: ((gedragscode voor uitvoerders van een mandaat in het domein topsport – 

vrijwilligers en professionelen): aanvaard 
 

11 UITREIKING VAN DIPLOMA’S 

1. De hierna vermelde verenigingen worden gefeliciteerd met hun overwinning in de  Beker van 
Vlaanderen 2016 en ontvangen een diploma: 

 
Pupillen en Miniemen meisjes 
AZW 
 
Cadetten en Scholieren meisjes 
Landelijke 1  AVT 
Landelijke 2A  KAAG 
Landelijke 2B  ACW 
Landelijke 3A  AZW 
Landelijke 3 B  RAM 
 
Vrouwen 
Ereafdeling KBAB (LBFA) 
Ereafdeling VAL  OEH 
Landelijke 1  ATLA 
Landelijke 2 A  RIEM 
Landelijke 2 B  LOOI 
Landelijke 3  BVAC 
 
 
 
Pupillen en Miniemen jongens 
DCLA 
 
Cadetten en Scholieren jongens 
Landelijke 1  KAAG 
Landelijke 2 A  ACME 
Landelijke 2 B  AVZK 
Landelijke 3 A  VAC 
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Masters mannen en vrouwen 
Landelijke 1  ACW 
Landelijke 2  RAM 
Landelijke 3  LYRA 
 
Mannen 
Ereafdeling KBAB (LBFA) 
Ereafdeling VAL  KAAG 
Landelijke 1  ACW 
Landelijke 2 A  HAMM 
Landelijke 2 B  LOOI 
Landelijke 3  RAM 
 
 

2. Volgende verenigingen ontvangen een diploma van de KBAB voor hun overwinning in een 
interclubrangschikking per categorie en/of een algemene interclubrangschikking van de 
Belgische kampioenschappen veldlopen 2017: 

 
Meisjes, vrouwen interclub per categorie/algemeen 
Voorprogramma Benjamins  AVLO 
Voorprogramma Pupillen  AVLO 
Voorprogramma Miniemen  DUFF 
Cadetten    FLAC 
Scholieren    AVT 
Juniores    AVLO 
Korte Veldloop    RIEM 
Seniores    ACHL 
Algemeen Cad/Sch/Jun/KV/Sen AVT 
 
Jongens, mannen interclub per categorie/algemeen 
Voorprogramma Benjamins  AVLO 
Voorprogramma Pupillen  KAAG 
Voorprogramma Miniemen  KAAG 
Cadetten    RCG 
Scholieren ATLA 
Juniores    DCLA 
Korte veldloop ROBA 
Seniores OEH     
Algemeen Cad/Sch/Jun/KV/Sen RCG 
 
Algemeen mannen en vrouwen AVT 
 
 

12 AFSLUITING VERGADERING 

De voorzitter sluit de vergadering af met een woordje van dank. 
 


