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NOTULEN 
Algemene Vergadering 

Zaterdag 23 maart 2019 
 
Plaats: Universiteit Hasselt, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt 

Ingang Martelarenlaan (oude gevangenis). 
Aanvangsuur: 10u15 (ontvangst en elektronisch stemmen vanaf 8u45) 
 
 
Bestuurslid Tony Willaert is verontschuldigd. 

1 OPENING VERGADERING/NAZICHT AANWEZIGEN/VOLMACHT AFGEVAARDIGDEN 

Welkomstwoord door voorzitter Eddy De Vogelaer: 
 
Geachte bestuursleden en atletiekvrienden, 
 
2018 was een goed jaar voor de Belgische atletiek. In mijn 16-jarig voorzitterschap had ik niet 
verwacht dat het EK van Göteborg nog zou overtroffen worden maar Berlijn kwam er toch kortbij. 
Zeker in de breedte. De successen van onze atleten weerspiegelen de mentaliteit van deze generatie 
om niet alleen tevreden te zijn met selectie voor kampioenschap maar ook nog zichzelf te willen 
overstijgen op zo’n kampioenschap. Ook de prestaties op EK veldlopen en EK indoor mochten gezien 
worden. 
Ook onze jeugd- en belofteatleten deden het meer dan behoorlijk. Zij kloppen nu al duidelijk aan de 
poort om te imponeren op internationale kampioenschappen. 
Ook onze topsportwerking is aan het transformeren. De inkrimping van de topsportschool tot de 
laatste twee jaren noopt ons om onze ontwikkelingsprogramma’s aan te passen aan de nieuwe 
situatie. Binnen het personeelsplan heeft dit ook zijn gevolgen met een opsplitsing van de taken 
tussen jeugd en elitebegeleiding. Het verleden heeft al te veel duidelijk gemaakt dat dit domein 
(jeugdontwikkeling en elitebegeleiding) te veel is voor één persoon. Natuurlijk dient het beleid 
homogeen te blijven. 
Naast topsport hebben we binnen de raad van bestuur serieus werk gemaakt van versterking van het 
personeelsbestand (met enkele verschuivingen) en goed bestuur (waar de federatie goed scoort op dit 
domein bij Sport Vlaanderen. 
Ook op vlak van financiën heeft de raad van bestuur gekozen voor een voorzichtig beleid gezien de 
vele onzekerheden die er vorig jaren waren gelet op het nieuwe financieringssysteem voor de 
sportfederaties.  
Dit alles moet er voor zorgen dat de federatie gewapend is voor de komende jaren om onze sport 
verder te laten groeien. 
We kunnen ook weeral vaststellen dat in 2018 het aantal leden aangegroeid is, zowel op vlak van 
startnummers als op vlak van recreanten. Deze ledengroei is er natuurlijk ook voornamelijk gekomen 
dankzij de goede werking van onze clubs. Maar ook onze clubs worden door de ledengroei 
geconfronteerd met problemen van opvang en begeleiding. 
 
2019 wordt een enorm belangrijk jaar. 
Het laatste jaar voor de olympische spelen waarbij we in Doha al kunnen meten hoe sterk onze 
atleten zijn op wereldniveau.  
2019 is ook het jaar van de voorzittersverkiezing. Lang geleden dat ik er zo rustig bij gebleven ben 
maar ik vermoed voor minstens vijf anderen ietwat meer stresserend. 
Na 16 jaar voorzitterschap is het tijd voor iets anders, zowel voor de federatie als voor mezelf. Maar 
daarover later meer. 
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Alleen wil ik nu al kwijt dat ik die 16 jaar voorzitterschap overleefd heb dankzij inzet en steun van 
collega-bestuurders. Dat de federatie gedurende die 16 jaar gegroeid is dankzij velen maar 
voornamelijk dankzij de ongelooflijke medewerking van de vele clubs en vooral clubmedewerkers, 
trainers en atleten. 
Het past dan ook eventjes stil te blijven staan bij degenen die onze atletiekfamilie verlaten hebben 
het voorbije jaar. Velen ervan hebben ons tot de atletiek gebracht of ons bijgestaan in de uitbouw 
van club, pc of federatie. 
Graag een minuut van stilte voor hen….. 
 
Gedurende 16 jaar voorzitter heb ik ook vele personeelsleden gekend. De laatste vijf jaar heeft er 
een serieuze verjonging plaatsgevonden. Zij zorgen ook voor een nieuwe dynamiek. De federatie zou 
zeker niet zo ver staan zonder de knowhow en inzet van al onze personeelsleden. 
Ze verdienen na 16 jaar al mijn waardering en het nodige respect. En om dit voorwoord af te sluiten 
dan ook graag een daverend applaus voor al onze medewerkers. 
 
 
Nazicht aanwezigen door Gery Follens: 
 
86 clubs aanwezig (afwezig: WL (ontslagnemend) – ASSA – ATLE – WIBO) 
 
De aanwezige 86 clubs tellen voor 593 stemmen in totaal. 
Het quorum voor de Statuten zal dus 396 zijn (als 2/3 meerderheid). 
Het quorum voor verkiezing voorzitter zal dus 297 zijn (als gewone meerderheid). 
 
Overzicht volmachten: 
KKS volmacht aan AZW 
ZA volmacht aan VITA 
HCO volmacht aan MACW 
HALE volmacht aan DEIN 

2 AANDUIDING STEMBUREAU 

De samenstelling van het stembureau gebeurde voorafgaand aan deze vergadering: 
Maurice Leduc (RCT) 
Michael Smits (personeel) 
Ludwig Peetroons (personeel) 
 

3 VERKIEZINGEN 

3.1 Voorzitter - groep 2 

Kandidaten: 
• Erik Chevrolet 
• Patrick Van Waes 
• Geert Verdoodt 
• Peter Robbens 
• Gery Follens 

 
Stemprocedure: 

 Er moet exact één “Ja” worden aangekruist.  
 De kandidaat die de gewone meerderheid haalt is verkozen.  
 Zo niemand de gewone meerderheid heeft bereikt, zal er een tweede stemronde plaatsvinden 

tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald. 
 
Resultaat: Aantal stemmen 

• Erik Chevrolet 79 
• Geert Verdoodt 17  
• Patrick Van Waes 227 
• Peter Robbens 68 
• Gery Follens 190 
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2de stemronde tussen Gery Follens en Patrick Van Waes: 
 
593 uitgebrachte geldige stemmen (6 stemmen niet uitgebracht) 
Patrick: 277 stemmen 
Gery Follens: 316 stemmen (nieuwe voorzitter) 
 
Daarmee wordt Gery Follens de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Atletiekliga. 
 
Wij wensen alle kandidaten te bedanken voor hun kandidatuur en hopen nog steeds beroep te kunnen 
doen op hun expertise in de toekomst. 

4 ONTSLAG LEDEN / KENNISGEVING NIEUWE LEDEN 

Ontslag leden: 
Waasmunster Loopt (WL) – jog/recreantenvereniging 
 
Nieuw: 
Ronse Atletiek Team (RAT) – atletiekvereniging 
 

5 VERSLAG OVER HET GEVOERDE BELEID, JAARREKENINGEN, JAARVERSLAG, 
MEERJARENBELEIDSPLAN, BELEIDSPLAN, FINANCIËLE LANGETERMIJNPLANNING DOOR HET 
DAGELIJKS BESTUUR EN RAAD VAN BESTUUR 

Gery Follens (secretaris van de VAL): 
 
Ik ben verheugd dat ik hier voor de 8ste keer als secretaris van de Vlaamse Atletiekliga wederom 
namens de Federatie het woord mag voeren. 
Als titel voor mijn uiteenzetting over het voorbije jaar koos ik voor: 
2018, een jaar bol van de sportieve successen, beleidscommissies op dreef en aandacht voor goed 
bestuur vanuit de Federatie. 
 
2019 wordt ongetwijfeld een jaar van heel wat uitdagingen voor iedereen, daar kom ik later nog op 
terug. 
 
Maar sta me toe even terug te blikken naar het afgelopen jaar 2018.  
Het werd een fantastisch atletiekjaar voor ons landje, misschien wel het beste ooit. Drie Europese 
gouden medailles met Nafi Thiam op de meerkamp, marathonman Koen Naert en de Tornados op de 
4x400m, een wereldtitel bij de Juniores met goudhaantje Jonathan Sacoor, een karrenvracht aan 
internationale medailles met zilveren Europeanen Abdi Bashir en Isaac Kimeli op kop en talrijke 
finaleplaatsen moeten deze veronderstelling zeker staven. Geen wonder dat de geciteerde 
topprestaties enkele nominaties in de wacht sleepten bij het Nationale gala van de sportman en 
sportvrouw van het jaar 2018. De recente Europese Kampioenschappen indoor in Glasgow bevestigen 
deze positieve trend. Ook de resultaten van onze jeugd laten het beste hopen voor de toekomst.  
De hervorming van het decreet over de subsidiering van de sportfederaties had zijn financiële 
gevolgen voor de Federatie, waardoor we ons genoodzaakt zagen opnieuw een bedrag uit de eigen 
middelen te voorzien ter ondersteuning van de Topsportwerking en onze elite-atleten.  
Ook werd er inzake sport- en topsportbegeleiding verder werk gemaakt van de vernieuwde structuur 
waarbij de kwaliteitsmanagers in diverse disciplines de coördinatie van het project mee zullen 
sturen. De afbouw van de Topsportschool en de verdere uitwerking van de regionale werking behoren 
tot de werkpunten in deze materie. Het professioneel korps werd versterkt met Rutger Smith als 
kwaliteitsmanager werpen. Lies Vandevoorde als afstandstrainer en polsstoktrainer Steffen 
Vandermeulen vervingen de lesgevers in de Topsportschool.  
 
Aansluitend en voortbouwend op het in 2016 opgestarte Strategisch project werd het organigram van 
onze Federatie grondig hertekend. De in plaats gestelde beleidscommissies Jeugd, Recreatie en 
Competitie draaiden op volle toeren. Na dit jaarverslag zullen de voorzitters (of hun 
vertegenwoordigers) van de respectievelijke beleidscommissies hun werkzaamheden van het vorig 
jaar komen toelichten.  
 
De herwerkte Statuten en het Huishoudelijk reglement kregen hun invulling en zetten de Raad van 
Bestuur ertoe aan hieraan heel wat aandacht te besteden. Hiertoe werd een Strategische dag 
georganiseerd om de krijtlijnen van het beleid uit te tekenen.   
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In het kader van het decreet voor goed bestuur van de Vlaamse overheid schreef de Raad van Bestuur 
de bestuurdersprofielen uit, werd een risico-analyserapport opgesteld, werk gemaakt van de 
registratie van de belangenconflicten, een zelfevaluatie van de Raad van Bestuur uitgevoerd en werd 
de deontologische code geüpdatet. Inzake de openbaarheid van besturen werden alle verslagen van 
de Raad van bestuur, beleidscommissies en adviserende commissies, evenals het beleidsplan en 
jaaractieplan gepubliceerd op de website.  
Leuk om mee te geven is dat Sport Vlaanderen ons bij de ‘besten van de klas’ catalogeerde bij een 
tussentijdse evaluatie van de Sportbonden eind vorig jaar. Dit resulteerde in een aanzienlijke 
subsidiëring vanuit de overheid. 
 
De opleiding initiator running werd in 2018 boven de doopvont gehouden en enkele andere 
trainersopleidingen werden herwerkt. 480 trainers haalden in 2018 een diploma. Ook werden 25 
bijscholingen voor trainers georganiseerd. 
 
De Federatie zette verder ook nog in op de promotie van de ‘Open Sportclub’ om kansengroepen 
zoals kansarmen, vluchtelingen en personen met een handicap toegang te geven tot onze 
verenigingen. Nooit eerder kende de Federatie zo’n grote aangroei van deze kansengroepen, met op 
kop de 40 clubs die minimum 1 geregistreerde atleet met beperking in zijn midden heeft. 15 clubs 
kwamen in aanmerking voor een ondersteuning van om en bij de €11.500. Ook werd overleg gepleegd 
om good practices met elkaar te delen.  
 
Het tuchtreglement werd herschreven met het oog op de in plaats stelling van het ligaparket, onder 
leiding van federatiemagistraat Lut Wille. Hierbij werd de nodige aandacht besteed aan de aanpak 
van het grensoverschrijdend gedrag. Het ligaparket behandelde reeds enkele cases. Ter 
ondersteuning van de clubs werd opnieuw een samenkomst belegd met de vertrouwenspersonen 
betreffende het gebruik van het ‘vlaggensysteem’, een tool om dit laakbaar gedrag bespreekbaar te 
maken binnen onze verenigingen. In dit kader kunnen we alleen maar toejuichen dat er zich reeds 
107 vertrouwenspersonen in de clubs hebben aangemeld. Slechts 5 clubs hebben nog niet aan deze 
verplichting voldaan. 
 
De website en Alabus werden trouwens in de loop van 2018 ook verder op punt gesteld. 
Ook werd een project gestart om onze wedstrijdresultaten en ranglijsten te integreren op nationaal 
en internationaal niveau. Dit initiatief kadert in het toekomstig gebruik van de ‘world rankings’ voor 
de selectie bij internationale Kampioenschappen. 
 
De clubondersteuning kreeg tevens de verdiende aandacht, waarbij de statuten van de clubs gecheckt 
werden en aangestuurd, enkele info-sessies voor vertrouwenspersonen georganiseerd werden en de 
denkdag van de beleidscommissie competitie en de running&co-dag van de commissie recreatie 
moeten gerekend worden. In dit 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. 
 
Op juryvlak werd werk gemaakt van de optimalisering van de online-aanduiding door het 
computergestuurde ‘Beeple’-systeem. Diverse opleidingen werden georganiseerd en de examens van 
de verschillende niveaus werden herzien. De lichte daling van het aantal juryleden moet echter onze 
blijvende aandacht krijgen. 
 
Er werd verder 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 van Vlaanderen en voornaamste meetings vorig jaar een positieve 
evaluatie mochten ontvangen.  
Getuige hiervan de zo goed als perfecte organisatie van de Belgische Kampioenschappen door VITA, 
ACW, DCLA, AVLO, DEIN en LOOI en de Vlaamse Kampioenschappen verzorgd door KKS, ROBA, DEIN, 
ACHL, OLSE en RCG. 
 
Wat ons zeker positief stemt, is het feit dat we jullie een positieve balans kunnen voorleggen, dit 
ondanks de zware financiële inspanningen die we leverden bij het verwerken van het strategisch 
project, de aanwerving van een kwaliteitsmanager werpen, de aanwerving van personeel en de 
ondersteuning van onze elite-atleten. 
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Maar laat ons dan nu vooruitblikken naar dit jaar, want er staan vele uitdagingen te wachten. Er 
zullen verder nieuwe initiatieven genomen worden in het kader van het Goed bestuur door de Raad 
van Bestuur. Tijdens deze Algemene vergadering zal ook de nieuwe voorzitter van de VAL en opvolger 
van Eddy De Vogelaer worden gekozen. 
Ook de beleidscommissies zullen ongetwijfeld binnen hun verantwoordelijkheidsdomein de nodige 
initiatieven nemen. 
Op sportief vlak is het alweer uitkijken naar verschillende internationale competities zoals het EYOF 
in Azerbeidzjan, de Universiade te Napels en het EK Juniores en Beloften in Zweden tijdens de maand 
juli en natuurlijk het WK, dat door de klimatologische omstandigheden noodgedwongen verhuist naar 
eind september, begin oktober van dit jaar in het Qatarese Doha.  
 
We kijken alweer uit naar de Kampioenschappen. AVT, DAC, VS, FLAC en DEIN verzorgen de diverse 
Vlaamse Kampioenschappen. ASVO, LYRA, DEIN, ACW, LEBB, AVLO, OB, OLSE en FLAC zijn dan weer 
de gastheer van een Belgisch Kampioenschap. We rekenen ook alweer op alle aangeduide clubs voor 
het in goede banen leiden van de bekercompetities. De Limburgse gastvrijheid zullen we ook dit jaar 
aanwenden om op Stayen voor het vierde jaar op rij het gala van de ‘Gouden Spike’ te organiseren. 
 
Ik wil ook even duiden dat we om de 4 jaar, gelijklopend met de ‘Olympiade’, een meerjarenplan 
opmaken met strategische en operationele doelstellingen en dat we op basis van die doelstellingen 
jaarlijks ook een actieplan opmaken waarvan de evaluatie in het jaarverslag wordt opgenomen. Al 
deze documenten zijn raadpleegbaar op de website van de Federatie en werden bij de uitnodiging 
van deze Algemene Vergadering gevoegd. 
 

 De clubs geven hierbij dan ook hun goedkeuring van deze documenten. 
 
Tot slot zou ik me willen richten tot de Raad van Bestuur. Ik zou graag de ganse ploeg bedanken die 
op een of andere manier positief heeft bijgedragen bij de verwezenlijkingen in 2018 en hoop dat we 
ook in 2019 een stap vooruit kunnen zetten in het veranderingsproces. 
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. Nooit eerder sloten zoveel leden, 32.989 in totaal, zich aan bij onze Federatie. Voor 
het eerst sinds 2009 overschreden we trouwens de kaap van de 8.000 recreanten. We hopen dan ook 
in 2019 de kaap van de 33.000 leden te overschrijden. 
 
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. Ook zij leveren prachtig werk, meestal wel achter de schermen, maar zijn mee de 
motor van onze Federatie. Mijn taak als secretaris wordt hierdoor trouwens heel wat verlicht. 
De inspanningen die onze Algemeen Directeur Ludwig verrichtte in het kader van Goed Bestuur en het 
personeelsbeleid verdienen zeker onze waardering. 
 
Wij hopen dat we de positieve tendens kunnen verder zetten dit jaar, dat ik uitdagend en symbolisch 
zou willen benoemen als ‘2019, het pré-olympisch jaar van de uitdaging en de actie’. 
 
Bedankt en tot op één van de volgende sportieve of extra-sportieve ontmoetingen. 
 

6 JAAROVERZICHT BELEIDSCOMMISSIES 

6.1 Competitie 

G. Struys (voorzitter): 
De commissie is opgestart in 2017 en telt 9 leden, allen verkozen door de clubs. 
In 2018 zijn 10 vergadering doorgegaan waarvan alle verslagen op de website terug te vinden zijn. 
De coördinatie van deze commissie vanuit het personeel gebeurd door Nick Janssens en Josefien Van 
Peteghem. 
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De commissie ontvangt (en vraagt) steeds advies van de andere commissies van de federatie. Op haar 
beurt geeft de commissie zelf ook advies aan de andere beleidscommissies, rvb VAL en KBAB. 
Het is de bedoeling dat er tweejaarlijks (pare jaren) een denkdag georganiseerd wordt voor alle 
geïnteresseerden (kan gaan van trainers, clubmedewerkers, atleten,… tot bestuursleden). 
In de onpare jaren zou er dan telkens een denkdag i.s.m. de andere beleidscommissies worden 
ingericht. 
 
Uit het beleidsplan 2017-2020 komen volgende doelstellingen naar voren voor deze commissie: 

- Een evenwichtig uitgebouwde competitiekalender met aandacht voor de kwaliteit van 
organisaties voor alle stakeholders. 

- Gestroomlijnde en geïntegreerde reglementen. 
- Nieuwe organisatievormen en formats die de kwaliteitsdoelstellingen beter implementeren. 

 
Concrete initiatieven en projecten: 

- Organisatie ‘Denkdag – 24/03/2018 - Resultaat: 
o Afschaffing Interprovinciale Match; 
o Aanpassing concept Beker van Vlaanderen: vanaf 2020 worden cadetten/scholieren 

meisjes en jongens samengevoegd. 
- Opmaak verschillende kalenders: 

o De commissie heeft voor het eerst zelf een voorstel gedaan voor de federale 
winterkalender 2018-2019. Het werd voorgelegd aan de raad van bestuur van de 
Vlaamse Atletiekliga en aan de raad van bestuur van de Belgische Atletiekbond.  

o In het najaar van 2018 heeft de commissie dezelfde oefening gemaakt voor de 
federale zomerkalender 2019. 

- Analyse van de bestaande reglementeringen: 
o Veldloopbepalingen 2018-2019 zijn opgemaakt. 
o Reglement indoorwedstrijden 2018-2019 is opgemaakt. 
o De wedstrijdenprogrammering 2019 is opgemaakt. 
o Sportreglementen – Jaargang 2019 zijn opgemaakt. 
Al deze reglementen kan je raadplegen via de website van de Vlaamse Atletiekliga. 

 
Enkele statistieken van 2018: 

- Er werden 601 wedstrijden georganiseerd 
- Er waren 24.878 competitie-atleten. 

 
 

6.2 Jeugd 

R. Ramakers (voorzitter): 
Bij de oprichting van de commissie in 2017 waren er enkele problemen bij de samenstelling om aan 
de norm van 6 commissieleden te raken. 
In 2018 werden er nieuwe verkiezingen ingericht en was de commissie alsnog compleet met 7 leden.  
Door deze problematiek zijn er in 2018 slechts 3 vergaderingen kunnen doorgaan. 
 
Intussen werkt de commissie op volle toeren en is men nu voornamelijk bezig met de 1ste prioriteit uit 
de beleidsvisie Jeugd:  
Jeugdatletiek dient op maat van jeugdatleetjes ontwikkeld te worden. Dit betekent dat er aandacht 
is voor de jeugdatleet als persoon inclusief motorische, sociale, emotionele en verstandelijke 
ontwikkelingsfase. Het aanbod voor de jeugdatleetjes wordt afgestemd op de fase waarin zij zich 
bevinden. Belangrijk hierbij is de koppeling tussen de verschillende ontwikkelingsfases, de 
aangeboden wedstrijdvormen en de aangeboden trainingsinhouden. 
 
Deze beleidsvisie is gebaseerd op het LTAD-model voor laat specialisatiesporten waarbij bijzondere 
aandacht is voor: 

- Ondersteuning jeugdtrainers 
- Ondersteuning clubs 
- Rol ouders 
- Wedstrijdvormen  

Bovendien is deze beleidsvisie ook de basis van de nieuwe cursus Initiator Atletiek die momenteel van 
start gaat. 
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Men wil nu vooral een draagvlak creëren bij de clubs door regiovergaderingen (per 4-5 clubs) in te 
richten waarbij men deze visie wil toelichten en tevens wil polsen naar mogelijke aanpassingen in de 
competitievormen voor Kangoeroes en Benjamins. 
 
Daarnaast zal de commissie zich het komende jaar nog over volgende items buigen: 

- Promotie jeugdatletiek door SPIKE 
- Aanpassingen reglementeringen jeugdcompetities 
- Startschot bij jeugdwedstrijden 

 
 

6.3 Recreatie 

T. Willaert is verontschuldigd. Paula Vanhoovels (verantwoordelijk personeelslid) neemt het woord 
voor het jaarverslag van deze commissie. 
 
De Beleidscommissie Recreatie is een actieve commissie met 9 leden, bijgestaan door Paula 
Vanhoovels als personeelslid. 
In 2018 zijn er 9 vergaderingen doorgegaan met als algemeen doel ‘het aantal recreatieve 
aansluitingen verhogen’, wat niet evident is. Men wil daarom nu vooral focussen op het creëren van 
meerwaarden voor de clubs en meerwaarden die de clubs kunnen creëren voor hun joggers. 
 
Het eerste punt waaraan wij werken is de ondersteuning voor recreatie in de clubs: 

 Promotiemateriaal Start2Run: affiches, brevetten (kan gratis aangevraagd worden) 
 Creativiteit in het Start2Run aanbod (mee verspreiden van de boodschap) 

Vervolgens willen wij ook een meerwaarde bieden voor loopbegeleiders: 
 15 bijscholingen op regionaal niveau (steeds in samenwerking met een club) + organisatie van 

de 3de Running & Co dag 
 Initiator Running 

De meerwaarde die de federatie wil creëren voor recreanten: 
 Uitrol van infosessies op vraag vanaf 2019 (de federatie zal dan in samenwerking met de club 

een infosessie inrichten. De federatie gaat hierbij zelf op zoek naar lesgevers en staat in voor 
zijn/haar verloning.) 

 
In de loop van 2018 is ook gestart met het project van de Loopomlopen. 
Doel: nieuwe joggers aantrekken en de Loopomlopen van Sport Vlaanderen wat meer in de kijker te 
zetten door middel van het organiseren van loopactiviteiten. Dit gebeurt best in samenwerking met 
de lokale club in de buurt van zo een loopomloop om de drempel naar de club ook te verlagen.  
De ondersteuning vertaalt zich in de verloning van de loopbegeleider en het aanreiken van 
promotiemateriaal. Als voorwaarde stellen wij wel dat het een nieuwe organisatie/locatie moet zijn. 
In 2018 waren er 22 organisaties omtrent Loopomlopen. 
 
Om de recreatie te promoten bij de clubs is er nog steeds het Recreatiesportfonds waarvan het 
budget zal stijgen van €50.000 naar €55.000 in 2019 dankzij de financiering van Sport Vlaanderen. Dit 
komt neer op gemiddeld €961 per deelnemende club (57 clubs) of een gemiddelde bijdrage van 
€8/recreant. Veel clubs sluiten hun joggers aan bij concurrerende federaties gezien de “lagere 
kosten”. Dit mag echter geen excuus zijn gezien nu blijkt dat op €13,00 die de federatie aanrekent, 
de club €8 per recreant terugkrijgt. 
 
In dit fonds zijn 2 luiken: 

 Kwalitatief (voor 50%): Bijkomende voorwaarde voor dit luik is deelname aan de Running&Co-
dag. Één keer per jaar willen wij de verantwoordelijken van Recreatie van alle clubs zo 
samen krijgen. 

o Organiseert uw club Start2Run? 
o Organiseert uw club nevenactiviteiten voor joggers? 
o Heeft uw club gediplomeerde jogbegeleiders? 
o Volgen uw jogbegeleiders bijscholingen? 

 Kwantitatief (voor 50%): 
o Enkel op basis van het aantal aangesloten recreanten 

 
Onder het luik wegwedstrijden daalt het organisatierecht van €120,00 naar €70,00. 
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Wij willen bovendien ook de wegwedstrijden meer ondersteunen. Op de afgelopen Running&Co-dag is 
gebleken dat er vraag is naar een tijdsregistratie en uitslagen-systeem. Dit wordt momenteel grondig 
bekeken. 
Als federatie willen wij graag ook een oproep doen om op deze wegwedstrijden opnieuw korting toe 
te kennen voor VAL-leden, zoals dit vroeger vaker gebeurde. 
 

7 FINANCIEEL VERSLAG PENNINGMEESTER 

7.1 Beheersrekeningen 

Penningmeester Erik Chevrolet bespreekt uitvoerig de beheersrekeningen van het boekjaar 2018. 
 
Het boekjaar wordt afgesloten met een positief resultaat van €134.400,83.  
Het begrootte resultaat was -€32.254,46. 
 
Zowel de uitgaven als de inkomsten bleven globaal gezien niet binnen de begroting (<5%). Er waren 
€148.709,06 of 5,04% meer uitgaven dan begroot. De inkomsten waren €315.364,35 of 10,17% hoger 
dan de vooropgestelde begroting. 
 

7.2 Balans 

Liquiditeit: 
Het vermogen om met de beschikbare middelen schulden op korte termijn te betalen (leveranciers, 
personeel,...). 
De ratio in 2018 is 1,97 (moet idealiter >1 zijn) 
 
Solvabiliteit: 
De verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen. 
De ratio in 2018 is 50,38% (moet idealiter > 25% zijn) 
 
Resultaatverwerking: 
Eind 2018 is er voor investeringen nog €17.759,00 beschikbaar. 
De Raad van Bestuur stelt voor om het positief resultaat van het boekjaar (€134.400,83) toe te wijzen 
aan het bestemd fonds. Daardoor bedraagt het totale fonds voor investeringen nu €152.159,83 dat 
bedoeld is voor de opvolging van ALABUS (administratief programma voor ledenbeheer). Op die 
manier willen wij vermijden opnieuw beroep te moeten doen op een club-bijdrage. 
 

7.3 Verslag Revisor en financieel comité 

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. 
 
Ook het financieel comité heeft de boekhouding nagezien. Hun verslag: 
 
Jelle Van de Gender (ACHL), Roger Vanbinst (VAC): 
 
Tijdens ons rekeningnazicht op 12 maart 2019 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 belangrijke fouten in de uitgaven of inkomsten 
hebben gevonden. De VAL heeft dit jaar een positief resultaat van 134T€ ten opzichte van 4T€ 
negatief een jaar eerder. Het totale overgedragen resultaat bedraagt hierdoor 743T€. 
Als rekeningnazichters willen we op een aantal zaken jullie aandacht vestigen: 
 

1) Resultaat 2018 

Het resultaat werd in grote mate beïnvloed door de positieve eindafrekening van de subsidies 
2017, ontvangen in 2018 voor een bedrag van 108T€. Ook zonder deze meevaller zou er dus  
nog steeds een licht positief resultaat zijn. 
 

2) Topsportscholen 
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De beheersrekeningen tonen een dalend tekort tot 80T€, waar dit in 2017 nog 116T€ was. De 
daling van dit verlies is voornamelijk boekhoudkundig en te wijten aan trainerskosten die 
verschoven zijn naar de ‘Regionale werking’. Hoe dan ook, voor gemiddeld slechts 12 
leerlingen op jaarbasis over deze 2 scholen is de kost per leerling erg hoog. 
In de voorbije 6 jaar als rekeningnazichter noteerde ik een totaal verlies van ongeveer 
600.000€! 
Uit onze gesprekken begrijpen we dat bij een eventuele afschaffing van de topsportschool 
ook op andere werkingsposten subsidies voor werknemers/trainers zouden wegvallen. 
Vandaag is het echter niet transparant wat de impact zou zijn. 
 
 

 
Erik Chevrolet dankt de rekeningnazichters en reageert op de aandachtspunten die de zij aanhalen in 
bovenstaand verslag: 
 
Punt1) 
Het fenomeen van de regularisaties is een steeds wederkerend fenomeen, hoewel het steeds 
fluctueert. 
Deze regularisaties spelen dus zeker een grote rol in ons financieel plaatje. Indien wij echter sneller 
(bv. Vóór het begin van het boekjaar) van Sport Vlaanderen zouden weten hoeveel ondersteuning wij 
zouden ontvangen, zouden wij dit beter kunnen inschatten. 
 
Punt 2) 
Bij de bespreking van de begroting komt dit punt ook nog terug. 
Door de overgang naar de regionale werking zijn er ook financiële verschuivingen. 
Inmiddels werd de topsportschool al teruggeschroefd naar enkel de 1ste graad en zetten wij meer in 
op talentdetectie en Beloftenwerking. Desondanks zijn de kosten voor de topsportschool inderdaad 
gestegen. 
Bij het afbouwen van de topsportschool, worden ook de subsidies afgebouwd. Jammer genoeg dalen 
die subsidies méér dan evenredig… Het huren van een sportzaal, testen afnemen met bepaalde 
apparatuur brengt bovendien gelijke vaste kosten met zich mee onafhankelijk van het aantal 
leerlingen. 
 
Tenslotte vraagt de penningmeester aan de AV om het financieel verslag goed te keuren. 
 

7.4 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 

 

7.5 Begroting 

De penningmeester geeft uitleg bij de ter goedkeuring voorgelegde begroting. 
 
De totale kosten bedragen €3.228.245,53 en de opbrengsten bedragen €3.191.687,95 wat een saldo 
maakt van -€36.557,58. 
 
Nieuw vanaf dit jaar zijn de budgetten van de beleidscommissies Jeugd en Recreatie: 

 Recreatie: €21.100,00 
 Jeugd: €19.167,70 

 
Wijzigingen aan de bijlage bij de begroting: 

 Vergunning Wedstrijdatleten: (indexverhoging van 1,63%) 
  2018 2019 

jaarbijdrage €26,39 26,82 
vanaf 1 juli €21,10 21,44 
vanaf 1 sept €7,25 7,37 

 Vergunning Recreanten: (indexverhoging van 1,63%) 
  2018 2019 

jaarbijdrage €13,07 13,28 
vanaf 1 sept €6,67 6,78 
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 De bijkomende verzekering van wegwedstrijden voor niet-aangesloten deelnemers (€50,00) 

valt weg vanaf 2019. De polis bij Ethias werd hieromtrent aangepast. 
 
De AV keurt de begroting goed. 
 

7.6 Financiële langetermijnplanning 

 Opgesteld per olympiade 2017-2020 
 Werd ingediend bij Sport Vlaanderen 
 In het kader van ‘Goed Bestuur’ ook gepubliceerd op de website 
 Er zal voor de volgende olympiade 2021-2024 dus een nieuw plan opgesteld worden 

 

7.7 Interpellaties betreffende financiën 

/ 

7.8 Verkiezing financieel comité 

Jelle Van De Gender (ACHL) – Joan Pepermans (RAM) – Roger Vanbinst (VAC) 
 

8 INTERPELLATIES 

8.1 Interpellatie HULS (dragen clubtrui) 

Tom Lambrechts (HULS): 
 
Naar aanleiding van het door sommige atleten niet dragen van de clubkledij op officiële wedstrijden 
hebben we een voorstel opgesteld om een wijziging te doen aan het reglement i.v.m. shirtsponsoring 
en het Huishoudelijk reglement. 
Wij willen als club een reglement achter de hand hebben om een atleet te kunnen sanctioneren 
wanneer hij/zij de clubtrui niet draagt. 
 
Voorstel aanpassing HR en/of KBAB-reglement omtrent shirtsponsoring: 
 
Sancties 
Indien de atleet niet aan de “plichten of rechten van de atleet” voldoen dient de atleet een 
verwittiging te krijgen. Bij niet-naleving ervan wordt hij uit de uitslag geschrapt en wordt een boete 
opgelegd aan de club/atleet van …. €. Juryleden dienen dit te controleren aan de start en op het 
podium; dit dient in het scheidsrechterverslag te worden genoteerd.  
  
Uitzonderingen: 

 seizoenstart: gedurende de maand oktober. 
Omwille van het feit dat er soms nabestellingen gebeuren van kledij en dat er vertraging kan 
zijn. 

 Jeugd t.e.m. miniem: 2 verwittigingen. Atleten mogen niet de dupe zijn van fouten van 
ouders. Clubs moeten natuurlijk iedereen op de hoogte stellen dat ze moeten aantreden in 
clubkledij. 

 Indien een club vaststelt dat er een levering van kledij niet tijdig geleverd wordt en hierdoor 
atleten nog geen clubkledij hebben gekregen kan de club de Val hiervan op de hoogte stellen 
en kan de atleet ook geen berisping krijgen indien hij geen clubtrui aanheeft. 

 
 
Standpunt rvb: 
De problematiek van de clubtrui is al een oud zeer. 
Onze VAL/KBAB-regelgeving omtrent de clubtrui is totaal verschillend van die van de IAAF waar niet 
veel ruimte is gelaten voor sponsoring. 
Blijkbaar is het dragen van de clubtrui met de logo’s van sponsors veelal een heikel probleem. 
Voor de raad van bestuur is het in eerste instantie de club zelf die zijn leden moeten opvoeden en 
regels dient te stellen voor het dragen van de clubtrui. Vele clubs hebben die regelgeving ook waarbij 
het krijgen van prestatievergoeding of deelname aan regelmatigheidscriteria verbonden is aan de 
verplichting voor het dragen van de clubtrui. 
Ook als federatie (zowel VAL als KBAB) moeten we onze ogen niet sluiten voor deze problematiek. 
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Tijdens kampioenschappen en interclubwedstrijden lijkt het me de taak van de federatie erop toe te 
zien dat atleten aantreden en uitkomen in clubtrui. Niet alleen tijdens de wedstrijd maar ook tijdens 
de podiumhuldiging. 
Maar in andere wedstrijden lijkt het me eerder aan de club om op te treden als zijn of haar atleet 
zijn clubtrui niet draagt. De clubtrui draagt immers bij tot visibiliteit van zijn club en niet alleen van 
zijn sponsors. 
Tijdens wegwedstrijden is zo’n controle onbegonnen werk. Niet alleen omwille van het aantal maar 
ook onmogelijk te bepalen wie aangesloten is of niet. Deze zijn ook grotendeels georganiseerd door 
eigen medewerkers en slechts zelden met officiële juryleden. Ik denk inderdaad dat we niet meer 
wensen te beginnen aan de razzia’s die er in de jaren 70/80 waren en die ervoor gezorgd hebben dat 
vele leden onze clubs verlieten en nieuwe jogclubs (buiten de federatie) werden opgericht. Of nog 
erger dat de organisatoren die de VAL nog getrouw zijn er ook de brui aan geven en verkiezen om 
buiten de VAL om te organiseren. 
Ook op pistemeetings lijkt het me niet aangewezen om de controle bij de jury te leggen. Het is hun 
taak niet. Het is ook ondoenbaar bij de start en bij de meeste (bijna alle) is er geen oproepkamer om 
deze controle uit te voeren. 
Werken met waarschuwingen lijkt me een probleem te zullen vormen van bijhouden van gegevens, 
betwistingen en veel frustraties. 
Het huidige reglement, goedgekeurd op nationaal niveau, biedt ook ruimte aan clubs om voor betere 
atleten (mits voorafgaandelijk akkoord) individuele sponsoring toe te laten. 
We vragen dan ook de clubs om de huidige reglementering aan te houden, eventueel aangevuld met 
reglementen op clubniveau (obv. vergoedingen of beloningen). Tevens roep ik elke club op atleten 
aan te moedigen en aan te sporen om de clubtrui te dragen. 
 
 
Karin Larnoe (ACHL): 
Het probleem wordt verlegd naar de clubs. Het is echter onmogelijk om de controle door de club zelf 
te laten uitvoeren. Dit is niet uitvoerbaar. 
 
Eddy De Vogelaer: 
Momenteel is het toch echt de minderheid aan atleten die de clubtrui niet draagt, dus wij blijven 
erbij dat de club hierbij wel kan optreden. 
 
Veronique Salomez (FLAC): 
Podium BK Veldlopen: redelijk wat atleten hadden geen clubtrui aan. 
 
Eddy De Vogelaer: 
De podiumceremonie tgv. Crosscup-wedstrijden zal besproken worden met Jos Van Roy (organisator 
CC). In de toekomst zal eerst het podium van het BK doorgaan, alvorens dat van de Crosscup-
eindstand. Op dat eerste podium van het BK zal zeker toegezien worden op het dragen van de 
clubtrui. 
 

 Stemming: de huidige reglementering blijft behouden. 
 

8.2 Interpellatie ACHL (jeugd als voorprogramma ACM) 

Jelle Van De Gender (ACHL):  
 
Beste leden van de Algemene Vergadering, 
 
Tot onze verbazing stelden wij bij de publicatie van de ‘Wedstrijdenprogrammering 2019’ op 
30/11/2018 vast dat proeven voor jeugd niet langer zijn toegelaten als voorprogramma van Athletics 
Classic Meetings. 
Ook nadat we Directie, Raad van Bestuur & Beleidscommissie Competitie erop wijzen dat de AV in 
2017 heeft beslist om het voorprogramma uit te breiden van pupillen-miniemen naar benjamins-
pupillen-miniemen wordt de beslissing niet aangepast. We krijgen als ‘motivatie’, en ik citeer ‘De 
commissie competitie is van oordeel dat zo’n internationale organisatie (en beschermde meeting) 
gericht is op atleten vanaf cadetten.‘ 
Op de vraag hoe een Beleidscommissie het recht zou hebben een beslissing van de AV terug te 
draaien komt geen enkele reactie. Ook niet van de Raad van Bestuur. Volgens ons is de 
Beleidscommissie Competitie hier statutair gewoonweg niet bevoegd. Heeft de Beleidscommissie deze 
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beslissing over het hoofd gezien? Dat kan. Maar dit gewoon naast je neerleggen nadat je er op 
gewezen wordt? 
We zijn steeds blij dat enkele buitenlanders de weg naar onze Athletics Classic Meeting vinden, maar 
een internationale organisatie is toch iets anders. De Nacht van de Atletiek, dat is een internationale 
organisatie. En daar lopen jeugdatleten ook in het voorprogramma. Ze erkennen ongetwijfeld de 
meerwaarde. 
De voorbije jaren hebben we steeds een voorprogramma jeugd georganiseerd, zonder enig probleem. 
We vinden dat ook belangrijk. We willen jeugdatleten betrekken bij onze belangrijkste 
zomerorganisatie. En ja, tijdens het voorprogramma warmt ook ons secretariaat zich op voor het 
hoofdprogramma. Wat ons het meest van al plezier doet, is kunnen zien hoe ze genieten van 
supporteren voor Philip Milanov die een limiet gooit of voor Tim Van de Velde die een Belgisch record 
aan diggelen loopt en hoe ze nadien op handtekeningenjacht gaan. Misschien willen ze door hen aan 
het werk te zien, later wel in hun voetsporen treden. Ik hoop het alvast. 
Jeugdatleten horen zeker thuis op deze meetings. De beste manier om hen daar te krijgen, is door ze 
te laten deelnemen aan een beperkt voorprogramma. 
Bij de afweging van voor- en nadelen van jeugdwedstrijden voorafgaand aan het hoofdprogramma, 
blijft de kolom van de nadelen maagdelijk leeg. Voordelen voor jeugdatleten, ACM-deelnemers en 
organisatie zijn daarentegen gemakkelijk te vinden. We kunnen ook met de beste wil van de wereld 
geen rationeel argument voor deze beslissing vinden. 
We vragen aan de Algemene Vergadering een stemming om deze wijziging terug te draaien met 
onmiddellijke ingang. 
Indien deze stemming negatief zou zijn, vraag ik een tweede stemming om de argumentatie van de 
commissie competitie toe te passen op alle internationale organisaties en bijgevolg een 
voorprogramma voor benjamins, pupillen en miniemen ook te verbieden voor bijvoorbeeld de Nacht 
van de Atletiek. Hopelijk volgt de Algemene Vergadering onze argumentatie, en is deze laatste 
paragraaf overbodig. 
 
 
Standpunt RVB: 
 
De beleidscommissie competitie heeft op de buitengewone A.V. in Leuven de bevoegdheid gekregen 
van de clubs om de wedstrijdenprogrammering te wijzigen. Het lijkt dan ook normaal dat een 
beleidscommissie zo’n reglement kan aanpassen. Nergens is bepaald dat punten die door AV werden 
goedgekeurd niet meer gewijzigd kunnen worden. 

Aangezien de beschermde meetings een zekere voorrang krijgen vanwege de VAL (voorrang op de 
kalender en bescherming) dienen ze aan bepaalde normen te voldoen op het gebied van kwaliteit 
(prestaties) en organisatie.  
Naar analogie van de Flanders Cups (waar enkele jaren geleden geen jeugdatleten meer toegelaten 
waren) heeft men dit ook voor de Athletics Classic Meetings toegepast. 
Dit om de kwaliteit en de organisatie van deze meeting tot hun recht te laten komen en om het 
oorspronkelijk doel van deze meetings niet te vergeten. Namelijk één of meerdere nummers in de 
kijker plaatsen en deze een voorkeursbehandeling geven. 
 
Een Athletics Classic meeting is (zoals hierboven vermeld en in de brief van ACHL) geen open meeting 
met jeugd, maar wel een beschermde meeting met het doel om één of meerdere nummers in de 
kijker te plaatsen. Open meeting met jeugd kan nog altijd, maar niet als Athletics Classic meeting. 
Dit n.a.v. de Flanders Cups. De commissie heeft dus geen beslissing aangepast van de A.V zelf.  
Het verlenen van bescherming aan deze meetings zou ook bescherming of voorrang geven aan de AC 
meetings ten opzichte van jeugdmeetings en jeugdmeerkamp. Dit kan niet de bedoeling zijn. 
Bij wedstrijden van IAAF, EAA en KBAB heeft de commissie geen bevoegdheid over de samenstelling 
van het programma. Daarvoor kunnen zij enkel advies geven… 
 
 
Jelle Van De Gender (ACHL):  
Omtrent de bescherming: in het verleden was er ook nooit bescherming voor het voorprogramma met 
jeugd van B-meetings. Zo hebben ACHL en DUFF altijd overeengekomen om tegelijkertijd een 
jeugdmeeting in te richten. 
Wat ik ook nog mis in uw antwoord is het feit dat jeugdatleten ter gelegenheid van dit soort meetings 
nog de kans krijgen om op te kijken naar de atleten van het hoofdprogramma. De reden dat dit ooit 
afgeschaft werd bij Flanders Cups zal ook te maken hebben met het uurschema. Bij het programma 
van een ACM is hier zeker wél de ruimte voor, al is dat ook afhankelijk van de organisator. 
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Eddy: de beleidscommissie mikt op een ander publiek voor dit soort meetings.  
 
Jan Verlinden (DUFF): 
Wij treden het standpunt van ACHL volledig bij als organisator van een ACM. Te meer omdat de ACM 
bedoeld is om één of meer disciplines in de kijker te zetten en níet om een Flanders Cup te worden 
met een groot programma waar het dan weer wél begrijpelijk is dat er geen jeugd als voorprogramma 
toegelaten is. Dat beperkt programma geeft ons perfect de mogelijkheid om nog een 
jeugdprogramma toe te voegen aan de meeting. 
 

 Stemming: de huidige reglementering blijft behouden en gaat in voege vanaf dit 
zomerseizoen. De zomerkalender zal bijgevolg dus nog aangepast worden waar nodig. 

 
 

8.3 Interpellatie ACHL (Buitenwerkingstelling Topsportcommissie) 

Karin Larnoe (ACHL):  
 
Beste leden van de Algemene Vergadering, 
 
De Topsportcommissie werd in haar huidige verkozen samenstelling in 2018 on hold gezet tot de 
volgende AV. 
Graag toelichting over de reden hiervan en de huidige stand van zaken, en wat er gebeurt met de 
commissieleden die voor 4 jaar verkozen waren. 
 

 Dit komt aan bod bij de besprekingen omtrent het Huishoudelijk Reglement hieronder. 
 

9 WIJZIGINGEN AAN STATUTEN EN/OF HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

9.1 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 (60 = 2/3 van 90 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. 
 
HOOFDSTUK 10 
 Alle aanpassingen in de Statuten: aanvaard 

 

9.2 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. 
 
 Art 1.2.4: aanvaard 

+ bijkomde oproep naar de 5 clubs die hun vertrouwenspersoon nog niet doorgaven aan Paula om 
dit alsnog te doen. 
Jelle Van De Gender (ACHL): Hoeveel clubs komen in de problemen door deze 
reglementswijziging?  
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Eddy De Vogelaer: doordat dit een nieuw soort jurylid is, waren deze personen vroeger niet 
erkend als jurylid en dit blijft dus ook zo. Dit heeft dus geen effect op het aantal actieve 
juryleden. 
Betty Autrique (BVAC): wij hebben vastgesteld dat enkele van onze clubjuryleden toch aangeduid 
worden om te jureren buiten onze club (HAKI). Dat zou toch niet mogen gebeuren? 
Eddy De Vogelaer: dit zou inderdaad niet mogen gebeuren. Het personeel van de administratie 
zal dit bekijken. 
 

 Art. 1.3.1: aanvaard 
 Nieuw Art. 1.3.4: aanvaard (+ nummering aanpassen t.e.m. 1.3.10) 

(ABES): bij jeugd is er dan mogelijks geen handtekening meer van de ouders. Maak de federatie 
daar dan een probleem van? 
Eddy De Vogelaer: Alleszins geldt voor de federatie de aansluitdatum die in ALABUS is terug te 
vinden. Over handtekeningen is in het verleden nog discussie geweest over handtekeningen. In 
de 16 jaar dat ik voorzitter ben geweest kan ik de gevallen van betwisting op 1 hand tellen. Het 
uitwerken van ellenlange procedures voor deze gevallen is overbodig en moet met gezond 
verstand opgelost worden. Wij willen de clubs die wensen te digitaliseren nu alvast officieel 
deze mogelijkheid te geven. 
Tom Lambrechts (HULS): Gewoon bij wijze van voorbeeld voor de toekomst: bij de triatlonbond 
moeten de atleten zelf hun gegevens controleren en de club moet dan enkel nog goedkeuring 
geven voor aanvaarding. Daarna moet de bond nog éénmalig de licentie aanvaarden. Daardoor 
heeft de secretaris minder werk. 

 Art. 2.1.4: aanvaard 
Volgend jaar zal dus op de AV 2020 een bestuurders-mandaat voor 3 jaar uitgeschreven worden. 

 Art. 2.1.6: aanvaard 
 Art. 2.1.7: aanvaard 
 Art. 2.1.10: aanvaard 
 Art. 2.4.1: aanvaard (+ nummering aanpassen) 
 Art. 2.4.5: aanvaard 
 Art. 2.4.6:  

Karin Larnoe (ACHL): verwijzing naar de interpellatie van ACHL omtrent de Topsportcommissie. 
 
 
Standpunt RVB: 

 
De raad van bestuur besliste om de topsportcommissie buiten werking te stellen nadat de 
voorzitter op de hoogte werd gebracht door Sport Vlaanderen van de impasse waarin de 
topsportcommissie zich bevond. 
“De topsportcommissie atletiek verloopt in een fundamentele sfeer van wantrouwen, met een 
naar ieders aanvoelen schrijnend gebrek aan discretie van bepaalde leden. Dit maakt een 
performant topsportbeleid ten gunste van de meest getalenteerde atleten nagenoeg onmogelijk. 
We kunnen de niet opgeloste polemieken rond stages, het aflijnen van de rol van persoonlijke 
trainers versus gecentraliseerde werking, de omkadering van een toptalent (en inmiddels indoor 
mondiaal gemedailleerde) als Jonathan Sacoor, het niet kunnen opgemaakt/goedgekeurd krijgen 
van een eenvoudig verslag etc. niet langer accepteren. Kostbare tijd, energie en (publieke) 
middelen gaan verloren, de Olympiade is inmiddels bijna halfweg. Mochten we de indruk hebben 
dat we dit zelf kunnen remediëren via onze participatie in de topsportcommissie, dan hoefde dit 
schrijven niet. Het tegendeel is waar, ondanks onze oproep en opmerkingen tijdens de 
commissie, stellen we een nukkige obstructie van een ordentelijke werking vast, wellicht met 
eigenbelang en persoonlijke rancunes als drijfveer en met “de persoonlijke trainer centraal”, in 
plaats van “de atleet centraal”. 
Sindsdien gaat de topsportcommissie verder onder een gewijzigde samenstelling. 
Topsportwerking is heel belangrijk voor een sportfederatie en kent een eigen subsidiering door 
sport Vlaanderen die zich opsplitsen in prestatieprogramma’s (elite-atleten) en 
ontwikkelingsprogramma’s (jeugdwerking, topsportschool, …). 
Deze subsidiering beloopt ongeveer 80% van de middelen die naar topsport gaat. De Val 
ondersteunt voornamelijk daarbovenop atleten die buiten de prestatieprogramma’s vallen van 
Sport Vlaanderen. 
De raad van bestuur, verantwoordelijk en zelfs aansprakelijk, voor de goede organisatie en 
werking van de federatie kon dit niet laten doorgaan zonder de vrees voor een gevoelige 
vermindering van subsidies. Dit zou onze topsportwerking en de ontwikkeling van onze huidige en 
toekomstige elitesporters kunnen hypothekeren. 
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De topsportcommissie heeft sindsdien vijftal keer samengekomen onder zijn nieuwe 
samenstelling met aangestelde mensen en heeft verder kunnen werken in een serene sfeer. 
Daarin zetelen ook leden die niet gebonden zijn aan Val. 
Dagelijks bestuur en raad van bestuur wensen ook verder volop te investeren in 
jeugdprogramma’s en elitewerking. Daarvoor is de steun van onze partners noodzakelijk. Daarom 
werd ook de werking aangepast. Aangezien topsport vanaf talentdetectie en talentontwikkeling 
tot elitebegeleiding teveel is en was voor één persoon werd de functie ontdubbeld met Owen als 
verantwoordelijke voor de jeugd en Max voor de elitebegeleiding. 
Om beiden volop te kunnen ondersteunen zijn financiële middelen nodig die voornamelijk van 
Sport Vlaanderen komen en dienen we te kunnen werken met een topsportcommissie die volledig 
inzet op ons beleid en uitwerking ervan. De vrees is te groot dat we gewoon hervallen als we 
terugkeren naar de oude reglementering. 
De raad van bestuur wenst dan ook de samenstelling en aanduiding van de topsportcommissie te 
wijzigen maar met de zekerheid dat niet alleen technisch opgeleide mensen in 
topsportcommissie zitten maar ook alle geledingen er blijven deel van uitmaken. Ook in andere 
topsportfederaties zien we zo’n samenstelling: 

- Judo: geleid door TD topsport die de commissie samenstelt. Dus nit de raad van bestuur. 
- VZF: voornamelijk coaches 
- Gymfed met een vrij gelijkaardige samenstelling zoals wij die voorstellen. 

De RVB wenst dan ook de topsportcommissie in de voorgestelde samenstelling te zien. 
De mandaten lopen gelijk met de olympiade. 
 
De resterende periode tot de OS zijn heel belangrijk. Dit is amper 16 à 17 maand. 
We vragen de AV deze topsportcommissie alle kans te geven. We hebben dan één jaar de tijd om 
ze te evalueren op een volgende AV. 
 
 
Karien (ACHL): Wat met die 2 leden die verkozen werden door de AV 2019?  
Er zouden mensen uit alle geledingen van de atletiek in de topsportcommissie zitten. Maar nu is 
de afgevaardigde van de clubs er uit gezet?  
Waarom werden de verslagen niet meer gepubliceerd sinds die 2 personen eruit zijn? 
 
Eddy De Vogelaer: in eerste instantie is het onze taak nu een topsportcommissie te creëren die 
degelijk functioneert en dat was in de vorige omstandigheden niet mogelijk. Het ontbreken van 
de verslagen op de website van de federatie moet zo snel mogelijk rechtgezet worden. De 
materie rond topsport is echter zo uitgebreid dat het dringend tijd werd om deze op te splitsen 
tussen verschillende personen. 
 
Paul Thys (SGOL): Heeft twijfels of de topsportcommissie wel zal functioneren als die 2 functies 
verkozen zullen worden door de rvb en niet door de clubs/trainers/atleten. Ik vrees dat de 
problemen niet opgelost zullen worden. Tenslotte waren die 2 personen toch verkozen door de 
AV? 
 
Eddy De Vogelaer: de eerste zorg van een rvb is om een goed functionerende topsportcommissie 
te garanderen. Iedereen – die voldoet aan de voorwaarden – mag zichzelf nog altijd kandidaat 
stellen. De verantwoordelijkheid zal in dit geval dus inderdaad bij de rvb liggen. Ook als er 
problemen zijn, wordt ook de voorzitter van de federatie hiervoor aangesproken. 
 
Jelle Van De Gender (ACHL): één van de afgevaardigden van de clubs (Johan Bienens, lid van 
ACHL), moeten wij dus de boodschap geven dat hij de oorzaak was van een niet-werkende 
Topsportcommissie?  
 
Eddy De Vogelaer: als sportfederatie zijn wij verplicht in te gaan op een niet-mis-te-verstane 
boodschap van Sport Vlaanderen. Zoniet zou het wel eens slecht kunnen aflopen voor de Vlaamse 
Atletiekliga en zijn elite-werking tijdens de volgende olympiade. 
 
Karin Larnoe (ACHL): Johan Bienens kan zich dus ook geen kandidaat meer stellen als 
afgevaardigde van de clubs omdat u van oordeel bent dat hij aan de oorzaak ligt van het 
probleem en dat hij een slechte beoordeling heeft gekregen van Sport Vlaanderen, net zoals 
Michel Boels? 
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Eddy De Vogelaer: het is de volgende rvb – onder nieuwe samenstelling – die daarover zal 
beslissen.  
 
Joris Geussens (ESAK): wat gebeurt er in tussentijd zolang de nieuwe TSC nog niet is 
samengesteld?  
 
Eddy De Vogelaer: De huidige TSC – die tijdelijk werd ingesteld – zal tot die tijd in werking 
blijven. 
 
Patrick Van Waes (AVLO): Benadrukt dat deze huidige TSC goed werk levert en in voege gesteld 
is omdat de vorige NIET werkte. Ik geloof dat iedereen hier aanwezig wil dat alle groepen goed 
samenwerken ten voordele van de atletieksport. Als je bovendien beslist om een belangrijke 
factor zoals Sport Vlaanderen te negeren, bereik je al helemaal niets. 
Ik vind daarentegen wel dat de 3 groepen die vertegenwoordigd worden (clubs, topsporters, 
trainers) hun eigen afgevaardigde zouden moeten kunnen naar voor schuiven. Echter, het mag 
niet zo zijn dat iemand in deze commissie wil zetelen om persoonlijke redenen. Dat betekent 
dus dat een rvb heel snel moet kunnen ingrijpen als iets niet werkt. 
 
Jan Verlinden (DUFF):  
Het gaat hier voornamelijk om personen en persoonlijke problemen. Ik ben van mening dat de 
verantwoordelijkheid om dit op te lossen vooral bij de voorzitter van de TSC ligt, die hopelijk 
alle middelen heeft opgebruikt om de plooien glad te strijken en dat pas de drastische middelen 
gebruikt werden toen die eerste uitgeput waren. 
Als deze voorstellen doorgevoerd worden, is dit dan nog een beleidscommissie?  
Verslagen moeten inderdaad (sneller) gepubliceerd worden 
 
Eddy De Vogelaer:  
De verantwoordelijkheden van de topsportcoördinator werden daarom ook opgesplitst door het 
Dagelijks Bestuur: 

- Elitewerking 
- Jeugd: talentdetectie/Regionale werking/Beloftenwerking 

De job bestaat niet enkel uit het begeleiden van mensen op het terrein maar een groot deel is 
ook papierwerk naar beleid toe. Ook in andere sportfederaties merken we de tendens dat de 
topsportcoördinator niet alles van topsport moet beheersen vanaf de jeugd (10j) tot Elite-atleet. 
Deze commissie is inderdaad niet langer een zuivere beleidscommissie. Deze zal een afzonderlijk 
statuut krijgen. Er zullen wel 2 leden van de raad van bestuur deel van uitmaken maar wordt 
echt wel gestuurd van de mensen op het terrein. 
Het euvel van de verslagen moet inderdaad zo snel mogelijk rechtgezet worden. 
 
Geert Verdoodt (ALVA): 
Vindt het niet meer dan normaal dat er ook leden van de rvb zetelen in de TSC. De AV moet in 
staat zijn de raad van bestuur het mandaat te geven te kunnen ingrijpen voor de goede orde van 
zaken. 
 
Joris Geussens (ESAK): we lopen wel het risico dat dit voorstel niet goedgekeurd wordt. Wat 
gebeurt er dan? Terugkeren naar de oude situatie? Is er een alternatief?  
 
Eddy De Vogelaer: voorstel om huidig voorstel te behouden en dit volgende AV te evalueren en 
tegen de volgende olympiade het vertrouwen terug te winnen van alle partners. 
 
 aanvaard (+ nieuw artikel 2.5 “Topsportcommissie”: aanvaard + nummering hierna 

aanpassen tot DEEL III) 
 
 Art. 2.7.4 : aanvaard 
 Art. 3.1.3: aanvaard 
 Art. 3.1.7: aanvaard (volledig artikel schrappen + nummering hierna aanpassen t.e.m. 3.1.11) 
 Art. 3.3.1: aanvaard 
 Art. 5.5: aanvaard 
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10 GOED BESTUUR 

De AV keurt de documenten omtrent goed bestuur goed. 
 

11 UITREIKING VAN DIPLOMA’S 

1. De hierna vermelde verenigingen worden gefeliciteerd met hun overwinning in de  Beker van 
Vlaanderen 2018 en ontvangen een diploma: 

 
Pupillen en Miniemen meisjes 
ACW 
 
Cadetten en Scholieren meisjes 
Landelijke 1  AVT 
Landelijke 2A  ASVO 
Landelijke 2B  ALYRA 
Landelijke 3A  RIEM 
Landelijke 3 B  GENK 
 
Vrouwen 
Ereafdeling KBAB RESC (LBFA) 
Ereafdeling VAL  ASVO 
Landelijke 1  VOLH 
Landelijke 2 A  DUFF 
Landelijke 2 B  RCT 
Landelijke 3  SPBO 
 
 
 
Pupillen en Miniemen jongens 
KAAG 
 
Cadetten en Scholieren jongens 
Landelijke 1  KAAG 
Landelijke 2 A  AVR 
Landelijke 2 B  LYRA 
Landelijke 3 A  STAX 
Landelijke 3 B  ABES 
 
Mannen 
Ereafdeling KBAB RESC (LBFA) 
Ereafdeling VAL  EA 
Landelijke 1  AZW 
Landelijke 2 A  STAX 
Landelijke 2 B  RCT 
Landelijke 3  LIER 
 
Masters mannen en vrouwen 
Landelijke 1  ACHL 
Landelijke 2 A  MACW 
Landelijke 2 B  RAM 
Landelijke 3  VOLH 
 
 
 

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 2019: 

 
Meisjes, vrouwen interclub per categorie/algemeen 
Cadetten    LEBB 
Scholieren    AVT 
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Juniores    AVT 
Korte Veldloop    ACME 
Seniores    ACHL 
Algemeen Cad/Sch/Jun/KV/Sen AVT 
 
Jongens, mannen interclub per categorie/algemeen 
Cadetten    KAPE 
Scholieren ACG 
Juniores    EA 
Korte veldloop ACHL 
Seniores OEH     
Algemeen Cad/Sch/Jun/KV/Sen ROBA 
 
Algemeen mannen en vrouwen:  AVT 
 
 

12 SLOTWOORD VOORZITTER / AFSLUITING VERGADERING 

De volgende uittredende leden van de commissie Beroep/Tucht werden in de bloemetjes gezet: 
Roger Van Binst – Marc Wylleman – Michael Jacobs 
 
Uittredend voorzitter Eddy De Vogelaer sluit de vergadering af met een woordje van dank: 
 
Deze algemene vergadering is mijn laatste als voorzitter van de Val. 16 jaar voorzitter en een zestal 
jaar secretaris is al een hele periode in een mensenleven. De VAL en atletiek in het algemeen hebben 
enorm veel betekend en veel bijgedragen tot de persoon wie ik ben. 
Ik ben verheugd zestien jaar lang jullie voorzitter geweest te kunnen zijn. Een periode waarin de 
Belgische en Vlaamse atletiek hoge toppen kon scheren. Een periode waarin de VAL gestaag kon 
groeien en de bestuurlijke continuïteit gegarandeerd werd. 
Een periode waarin de VAL ook geherstructureerd werd en qua personeelsverloop fel verjongd werd. 
Er zijn moeilijke momenten geweest maar ook mooie. En wees maar zeker de mooie momenten 
overheersen. 
Dit is een afscheid waarvoor ikzelf bewust gekozen heb. Ik wens dan ook het beste toe aan de nieuwe 
voorzitter en de raad van bestuur om deze federatie verder te leiden in snel wijzigende tijden. Als 
clubvoorzitter zal ik de ontwikkelingen kunnen volgen maar van op afstand. 
Die 16 jaar voorzitterschap is mogelijk geweest door jullie steun. Onze verenigingen en hun leden zijn 
onontbeerlijk om de VAL verder te laten uitgroeien tot een gezonde Vlaamse topsportfederatie 
waarin er plaats moet zijn voor iedereen. 
Tevens moet ik ook natuurlijk mijn collega-bestuurders danken. Na 16 jaar is die grondig gewijzigd. 
Deze job als vrijwilliger kunnen uitoefenen gedurende 16 jaar is enkel maar mogelijk geweest dankzij 
een fantastische inzet van ons personeel. Voor hen wens ik dan ook een applaus te vragen.  
Zeker in moeilijke omstandigheden ben je als voorzitter blij dat ze er zijn. Als voorzitter leid je niet 
alleen vergaderingen maar word je ook vaak gevraagd bij clubs of bij instanties. Sommige periodes 
waren vrij belastend en soms moeilijk combineerbaar met job. En gelukkig was er dan nog een vrouw 
die atletiek in het hart had.  
Atletiek en de VAL zullen voor altijd in mijn hart zijn. Leuven zal me bijblijven als stad van de eerste 
verkiezing. Nadien volgden Lier, Aalter en Brugge. En misschien toeval dat Hasselt stad van afscheid 
wordt. Stad waar mijn dochter nu woont en werkt als kinesiste.  
Hasselt brengt me er ook bij elkeen te danken wie meegeholpen heeft aan de organisatie van deze 
algemene vergadering. PC Limburg dank u wel. 
Rest me enkel nog jullie en de nieuwe voorzitter uit te nodigen op de receptie. 
 
De AV zal in 2020 doorgaan in de provincie West-Vlaanderen. 
 


