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NOTULEN 
Algemene Vergadering 

Zaterdag 20 maart 2021 
 
Plaats: Online via GoToWebinar 
Aanvangsuur: 10u00 (stemming leden RVB vanaf 9u30 via ElectionRunner) 
 
 
Ontslagnemend bestuurslid Georges Struys is afwezig 
 

1 OPENING VERGADERING/NAZICHT AANWEZIGEN/VOLMACHT AFGEVAARDIGDEN 

Welkomstwoord door voorzitter Gery Follens: 
 
Goedemorgen atletiekvrienden, 
 
Het is me een waar genoegen om jullie in deze bizarre tijden welkom te mogen heten op deze 
uitzonderlijke online Algemene Vergadering, die voor het eerst in de atletiekgeschiedenis onder deze 
vorm zal doorgaan.  
Vooraleer ik begin met mijn openingswoord hou ik eraan even stil te staan bij de VAL-leden, die ons 
vorig jaar en dit jaar helaas te vroeg zijn ontvallen. Uit waardering voor al hun geleverde 
inspanningen en uit respect vraag ik dan ook een moment van stilte ter nagedachtenis van hen. 
2020 zal in ieders geheugen gegrift staan als een jaar dat we snel willen vergeten, maar niet gauw 
zullen vergeten… 
2020 hadden we ons allemaal voorgesteld als een jaar vol sportieve hoogtepunten met de Olympische 
Spelen als hoofddoel, maar het vervelende beestje heeft er anders over beslist.  
Sinds maart vorig jaar hield de pandemie de maatschappij en de sportwereld in zijn greep en ook dat 
moesten de clubs en de Federatie aan den lijve ondervinden. Zowat alle grote sportieve uitdagingen 
vielen in het water zodat de focus van onze atleten en hun trainers telkens opnieuw verlegd moest 
worden. Vooral ook het gebrek aan sociaal contact door ‘Sport in je kot’ verplichtingen weegt zeer 
zwaar door voor onze leden.  
Maar ook in deze crisissituatie probeerden we vanuit de Federatie het hoofd koel te houden en 
beseften dat we nu meer dan ooit de clubs de nodige ondersteuning moesten geven.  
De werkgroep Back on Track speelt hier onder mijn voorzitterschap zeer accuraat en snel in op de 
steeds veranderde veiligheidsmaatregelen en bood de clubs de nodige tools aan om hun trainingen 
veilig te laten verlopen. Hierbij speelde een zeer vlotte communicatie een zeer belangrijke rol. Ook 
bij de heropstart van de competitie begin augustus vierden flexibiliteit en creativiteit hoogtij waarbij 
we de nodige initiatieven namen met de invoering van de micromeetings en de poging om voor elke 
categorie van atleten nog een Kampioenschapsuitdaging aan te bieden. Mijn dank gaat dan ook uit naar 
de clubs die in zeer moeilijke omstandigheden en met financiële beperkingen alles in goede banen 
hebben geleid. De toewijding van onze juryleden en alle vrijwilliger-medewerkers mogen we zeker 
niet vergeten te vermelden.  
 
Ook onze elite-atleten bleven op hun honger zitten wegens de annulering van heel wat Internationale 
Kampioenschappen zoals het EK voor scholieren, het EK in Parijs, het WK indoor en WK Juniores en 
natuurlijk ook de Olympische Spelen, waar iedereen zo naar uitkeek. Ondanks deze beperkingen 
kunnen we toch uitpakken met heel wat opgemerkte prestaties, waarop Jos als secretaris Jos zal 
straks in zijn jaarverslag in detail op terugkomt.  
 



 

N
O

T
U

LE
N

 A
V

 –
 2

0
 M

A
A

R
T

 2
0
2
1
 (

B
R

U
SS

EL
-O

N
LI

N
E)

 

Het gebrek aan competitie, de sluiting van de horeca en de beperkingen van de trainingen hadden 
ook hun invloed op het financieel plaatje van onze verenigingen. Daarom namen we met de Raad van 
Bestuur het initiatief om in 2 fasen de clubs te ondersteunen. Via een unieke online conference 
maakte ik jullie in mei bekend dat we voor een kwart van de jaarlijkse bijdrage aan vergunningen 
zouden tussenkomen. Hiervoor spraken we een deel van het reservefonds aan dat we in de loop der 
jaren opbouwden. In het laatste kwartaal maakten we voor derving van de inkomsten en de gemaakte 
onkosten ook nog een aanzienlijke som over uit het Noodfonds. Om en bij de €290.000 hebben we op 
die manier terug laten vloeien naar onze beproefde clubs. Deze tussenkomst in combinatie met het 
gebrek aan inkomsten door competitiebeperking en het verminderd aantal vergunningen heeft ervoor 
gezorgd dat we uitzonderlijk uit onze opgebouwde reserves de nodige fondsen moesten halen. In de 
AV wordt hier verder op ingegaan.   
 
Maar het was niet allemaal kommer en kwel, want zoals Johan Cruijff het zo mooi stelde met ‘elk 
nadeel heeft ook zijn voordeel’, grepen we de crisis aan om enkele belangrijke beslissingen door te 
voeren. 
We maakten kennis met de versnelde opstart van de wedstrijdsoftware van Atletiek.nu met 
verplichte voorinschrijvingen, wat ons ongetwijfeld naar de toekomst toe moet helpen om onze 
wedstrijdprogramma’s prima uit te balanceren. Bovendien bood dit software-systeem nog meer 
mogelijkheden zoals live results en verwerking van de resultaten op terrein met tablets. 
In dit kader organiseerden we ook een interprovinciale vergadering waarin we de provincie-
overschrijdende aankoop van hardware voor wedstrijden en ook de aanpak van de boekhouding 
bespraken.  
Voor het personeel werd het telewerk een noodzaak en de vergaderingen werden gestuurd door 
online conferences. Het aanbod van webinars was dan weer aardig meegenomen om opleidingen en 
informatiesessies te organiseren.   
 
Het beoogde perspectief bij de opstart van het winterseizoen zagen we echter als sneeuw voor de zon 
verdwijnen door een 2° lockdown, die ons alweer en nog grotere beperkingen oplegde en dit zeker 
naar het competitieluik toe. 
 
Ook zagen we ons in 2020 verplicht enkele personeelsleden in technische werkloosheid te plaatsen.  
We heetten de personeelsleden Sietske Lenchant en Ben Ghyselinck als opleidings- en 
communicatieverantwoordelijke van harte welkom als opvolgers van Sofie en Michel.  
Het trainerskorps werd dan weer versterkt met Jacqueline Goormachtigh, onze Federale trainster 
werpen met Nederlandse roots die om begrijpelijke persoonlijke redenen een stap opzij zette en 
vervangen werd door haar landgenoot Tom Corstjens, trainer van Olympisch atlete Melissa 
Boekelman.  
 
Bovendien speelden de clubs aardig en creatief in op de mogelijkheden van virtuele trainingen. Deze 
trend werd dan ook verdergezet bij het aanbod van virtuele joggings en vrije Natuurlopen. 
Beleidsmatig werd het nieuwe plan voor de volgende Olympiade uitgerold. Meest in het oog springend 
was hierbij het beleidsplan topsport, waarbij het de bedoeling is een nieuwe topsportstructuur uit te 
rollen. Het speerpuntenbeleid met specifieke disciplines, teamwork onder coaches en atleten en de 
sportwetenschappelijke ondersteuning vanuit het high-performance center vormen hierbij de rode 
draad. De eerste vruchten plukten we reeds op het recente succesvolle EK Indoor.  
Onder het motto ‘stilstaan is achteruitgaan’ namen de beleidscommissies jeugd, competitie en 
recreatie enkele innoverende initiatieven, waarop de voorzitters later in detail op terugkomen.    
 
In het kader van Goed Bestuur werd werk gemaakt een zelfevaluatie van de Raad van Bestuur waarbij 
creatief denken, marketing en public relations als voornaamste aandachtspunten werden 
weerhouden.  
Leuk om mee te geven is dat Sport Vlaanderen ons bij de ‘beteren van de klas’ catalogeerde bij een 
tussentijdse evaluatie van de Sportbonden en ons een score gaf van 90%. Dit resulteert in een 
belangrijke subsidiëring. 
 
De centrale rol die de atleten vertolken werd dan weer vertaald in de oprichting van een 
atletencommissie en ook de maatschappelijke issues komen aan bod bij de nieuw opgerichte 
‘Ethische Commissie’.  
 
U merkt dus duidelijk dat we van de atletiekluwe periode op sportief vlak, handig gebruik gemaakt 
hebben om enkele ingrijpende beslissingen te nemen op beleidsniveau. Ik hoop ten stelligste en ben 
er ook van overtuigd dat we daar de volgende jaren de vruchten zullen van plukken. Bedankt alvast 
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aan iedereen die het voorbije jaar op de één of andere manier zijn steentje hiertoe heeft 
bijgedragen.  
 
Ik stel dan ook voor nu verder te gaan met de agenda van de Algemene Vergadering. Het volgend punt 
is de aankondiging van de leden van het stembureau en uitleg over de verschillende verkiezingen en 
stemmingen en de praktische opvolging van deze AV. 
 
 
Nazicht aanwezigen door Gery Follens: 
 
88 deelnemende clubs (afwezig: ABES) 
 
De aanwezige 88 clubs tellen voor 560 stemmen in totaal. 
 
Overzicht volmachten: 
MAC volmacht aan ROBA 
 

2 AANDUIDING STEMBUREAU 

De samenstelling van het stembureau: 
Wout Vandersteene (OB) 
Kirstof De Decker (WIBO) 
Victor Opdorp (GRIM) 
Jean-Pierre De Staercke (OEH) 
 

3 VERKIEZING LEDEN RAAD VAN BESTUUR 

Te verkiezen: 3 bestuurders, categorie 2 (3 mandaten van 4 jaar). Kandidaten: 
 Serge Beckers 
 Erik Chevrolet 
 Jos Jacobs 
 Peter Robbens 

 
Het quorum voor de verkiezing bestuurders is minimum van 35% van de geldige stemmen. 
Zijn verkozen: (via ElectionRunner) 

 Jos Jacobs (69%) 
 Peter Robbens (68%) 
 Erik Chevrolet (61%) 

 
Bevestigd als bestuurder door de AV (via Electionrunner): 

 Johan Permentier, voorzitter BC Jeugd 
 Geert Verdoodt, voorzitter BC Recreatie 
 Patrick Van Caelenberghe, voorzitter BC Competitie 

 

4 ONTSLAG LEDEN / KENNISGEVING NIEUWE LEDEN 

 Ontslag genomen gedurende het afgelopen sportjaar: ATAC 
 goedgekeurd door de AV (via ElectionRunner) 

 Opgericht gedurende het afgelopen sportjaar: AVOS en TUAC 
 

5 VERSLAG OVER HET GEVOERDE BELEID, JAARVERSLAG, MEERJARENBELEIDSPLAN, 
BELEIDSPLAN 

Jos Jacobs (secretaris): 
 
2020 een uitzonderlijk niet-Olympisch jaar 
 
Goede morgen iedereen. 
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Bij de bijlagen aan de uitnodiging van deze Algemene Vergadering kreeg iedere club het lijvige 
jaarverslag van het voorbije jaar toegestuurd. Ik zal mij beperken tot de voornaamste punten en heb 
als titel voor deze uiteenzetting gekozen voor: ‘2020, een uitzonderlijk niet-Olympisch jaar’. 
 
Iedereen zal het ondertussen al meer gehoord hebben dan dat men lief is; dit kampioenschap is 
uitgesteld tot 2021 vanwege het gevaar voor de verspreiding van het corona-virus – dit evenement is 
geannuleerd vanwege de coronacrisis – dit evenement is uitgesteld vanwege de coronacrisis, enz...  
 
Het jaar 2020 zal in ons leven gegrift worden als het jaar waar de ganse wereld moest strijden tegen 
een onzichtbare vijand en waar velen getroffen werd door deze pandemie, zij het niet fysisch dan 
wel psychisch of sociaal. 
We wensen dan ook iedereen een hart onder de riem te steken wie persoonlijk, in familie- of nauwe 
vriendenkring werd getroffen door het covid-virus. 
Gelukkig zitten we nu in een fase waarin de vaccinatieperiode is aangebroken en we terug kunnen 
hopen op een normaler sociaal leven. 
 
Maar ook in deze moeilijke tijden hebben we de ruggen gerecht en hebben we ons beste beentje 
voorgezet, al was dit niet vanzelfsprekend want zoals eerder vermeld werd ook de sportwereld 
getroffen, organisatie werden afgelast, clubs mochten geen georganiseerde trainingen en wedstrijden 
geven, juryleden konden hun geliefkoosde hobby niet meer uitvoeren, en de atleten stonden te 
trappelen van ongeduld om hun energie kwijt te geraken. 
Als federatie waren we ook aan handen en voeten gebonden door de overheid om trainingen, laat 
staan organisaties op poten te zetten, maar ondanks de ons opgelegde maatregelen, zijn we er toch 
in geslaagd om een aantal organisaties coronavrij te organiseren. 
Hiervoor werd de werkgroep Back on track in het leven geroepen, waarin zowel mensen zitten met 
medische achtergrond, topsportvertegenwoordiging, atletenvertegenwoordigers, 
juryvertegenwoordiging en organisatoren. 
Door de voortdurende wijzigingen als gevolg van de pandemie kwam deze werkgroep dan ook zeer 
regelmatig online samen om de veilige mogelijkheden in onze sport te bespreken. 
Deze werden dan ook zo snel mogelijk bekend gemaakt via de officiële berichten die ook op onze site 
vermeld werden. 
Het is hier ook dat een nieuw concept in het leven werd geroepen, namelijk onze micromeetings. 
Verschillende clubs speelden hier dan ook dankbaar op in om onze atleten de mogelijkheid te geven 
om toch enige vorm van competitie aan te bieden. We danken dan ook van harte deze clubs die deze 
pocket-meetings coronaveilig organiseerden. 
Deze meetings konden we beschouwen, in deze uitzonderlijke tijden, als een aanloop tot de 
organisatie van de verschillende Belgische Kampioenschappen. Zo werd het BK AC, het KVV cad en 
sch, het BK Masters, het BK Meerkampen, het BK Hamer en werpvijfkamp, het BK Estafetten en het 
BK 10 km op de weg op een veilige wijze georganiseerd. Onze welgemeende dank gaat dan ook naar 
de organisatoren van hogervermelde kampioenschappen, met name AVT, EA, DEIN, VMOL, ACW en 
AVLO en zeker ook een pluim op de hoed aan ieder jurylid en medewerker die deze organisaties 
mogelijk maakten.  
 
Niettegenstaande de pandemie, waardoor heel wat Internationale Kampioenschappen en ook de 
Olympische spelen geannuleerd werden, werden er toch een aantal schitterende prestaties geleverd 
door onze atleten. 
Iedereen zal wel op tv gezien hebben hoe Abdi Bashir uitblonk op de speciale editie van de Memorial 
Van Damme tijdens de uurloop, waar hij het wereldrecord van de 20km op zijn naam plaatste en het 
Belgische uurrecord ook op zijn rekening nam. 
Robin Hendrickx liep een zeer sterke 5 km op de weg, waar hij nipt geen Europees record liep op 
deze afstand. 
Onze polsstokspringer Ben Broeders legde het Belgisch record op een mooie hoogte van 5m80, met 
deze hoogte nestelt hij zich in de wereldtop in deze discipline. 
Ook bij de dames hebben we opmerkelijke prestatie te melden: 
Hanne Verbruggen selecteerde zich voor de Olympische marathon met haar mooie uitslag in Valencia. 
Terwijl Rani Rosius sterke tijden loopt op de 100m (2e tijd allertijden na Kim Gevaert) en Vanessa 
Sterckendries sterk bezig is met de hamer en met 70m grens in zicht   ambities mag koesteren voor 
de Olympische Spelen. 
 
De pandemie drukte niet alleen zijn stempel op het mentale- en sportieve vlak maar ook de economie 
kreeg het sterk te verduren door het sluiten van de horeca en dus ook de kantines van onze clubs. 
Mede door het minder aantal aangesloten leden zat de clubkas van onze clubs in de lift, maar dan wel 
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naar beneden. Daarom namen we als Raad van bestuur het initiatief om de clubs te ondersteunen. 
Een eerste en grootste fase in 2020, een tweede en weliswaar kleinere fase in dit jaar. 
Dit alles werd door onze Voorzitter uitgelegd via een online conferentie in mei, waar onze clubs in 
groten getale aan deel namen, waarvoor dank. 
 
Wat vroeger voor de meeste van ons, de ver-van-mijn-bed-show was, werd dit jaar een certitude voor 
iedereen: het online vergaderen, het thuiswerken, het organiseren van webinars. 
Ook het personeel van onze Liga werd genoodzaakt om thuis te werken en zagen we ons zelfs 
verplicht om sommige personeelsleden in technische werkloosheid te plaatsen. 
Daarenboven kregen we enkele wijzigingen in het personeel: 
Sietske Lenchant naam de taak over van Sofie Geerts als verantwoordelijke voor vorming en 
opleidingen van de trainers 
Ben Ghyselinck werd onze nieuwe communicatieverantwoordelijke ter vervanging van de 
pensioengerechtigde Michel Jordens. 
 
In deze digitale tijden kwamen er ook op dit vlak een paar wijzigingen: 
Ons aller jaarboek verschijnt niet meer in papieren versie, de ranglijsten kunnen op onze site 
geconsulteerd worden 
Een vernieuwing van de wedstrijdsoftware van Atletiek.nu. Deze biedt een aantal voordelen tov de 
vroegere software, met name live results en het verwerken van de resultaten met tablets ter plaatse.  
Met dit pakket worden voorinschrijvingen verplicht, wat de wedstrijdorganisatoren de mogelijkheid 
biedt om het uurrooster te optimaliseren. 
 
In verband met het optimaliseren van de wedstrijden stellen we dan ook verschillende pakketten ter 
beschikking van de clubs.  
Clubs kunnen nieuw hardware-materiaal zoals scoreborden, tablets en walkietalkies huren tegen 
democratische schappelijke prijzen. 
 
In juli van dit Olympisch jaar werd ook het nieuwe beleidsplan Topsport bekend gemaakt door onze 
topsportcoördinator Rutger Smith. Dit nieuwe beleidsplan gaat voor een speerpuntenbeleid met 
specifieke disciplines en er wordt ook meer samenwerking gevraagd tussen de coaches. 
 
Ook werd er niet stil gezeten in de beleidscommissies: 
Een nieuwe aanpak voor onze jeugdcompetities staat in de startblokken 
Innoverende projecten worden ingezet op recreatievlak 
Gewijzigde structuur van de interclub-wedstrijden op competitievlak. 
Hierover en meer gedetailleerd zal er later in deze vergadering verder uitgeweid worden door de 
respectievelijke Voorzitters. 
Wij danken de Voorzitters voor hun inzet de afgelopen beleidsperiode. 
 
In het kader van Goed Bestuur werd werk gemaakt van een zelfevaluatie waarbij creatief denken, 
marketing en public relations als voornaamste aandachtspunten werden weerhouden.  
Bij de evaluatie van de bestuurdersprofielen werd geconcludeerd dat we meer aandacht zullen 
besteden aan de gendergelijkheid en etniciteit van de kandidaten. Dit kwam ook tot uiting bij de 
uitgeschreven vacature, waarbij we alle vrouwelijke clubbestuurders persoonlijk aanschreven.  
Bovendien werd ook beslist om de atleten de kans te geven advies uit te brengen in een eigen 
‘atletencommissie’.  
De problematiek omtrent eetstoornissen, grensoverschrijdend gedrag en andere maatschappelijke 
issues kan dan weer doelgericht aangepakt worden door de onlangs opgerichte ‘Ethische commissie’. 
 
Wat de toekomst ons zal brengen, hopen en trachten we allen tot een terugkeer naar een meer 
sociaal leven,  
waarin de atleten met volle goesting terug kunnen oefenen en presteren, 
waarin de trainers terug normaal training kunnen geven, 
waarin ons jurycorps terug aan de slag kan gaan op de wedstrijden, 
waar de clubmedewerkers terug kunnen organiseren en  
waar we met zijn allen ook met volle teugen terug kunnen genieten van onze geliefde sport. 
Bedankt en hou er de moed nog in, zodat we elkaar gezond en wel kunnen ontmoeten op een 
sportieve aangelegenheid. 
 

 Goedkeuring beleidsplan en meerjarenbegroting door de AV (via ElectionRunner) 
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6 JAAROVERZICHT BELEIDSCOMMISSIES 

6.1 Competitie 

Patrick Van Caelenberghe (nieuwe voorzitter BC Competitie): 
De beleidscommissie is opgestart in 2017 en telt 9 leden, verkozen door de clubs. In 2020 zijn in 
totaal 7 vergaderingen doorgegaan waarvan alle verslagen op de website van de federatie te 
raadplegen zijn. Coördinatie vanuit het personeel: Nick Janssens. 
 
 Vanaf maart werd de competitie, zowel piste,- weg-, indoorwedstrijden en veldlopen, zwaar 

getroffen door Corona en diende er flexibel opgetreden te worden om toch nog wedstrijden te 
kunnen laten plaatsvinden. 

 We ontvangen (en vragen) maandelijks adviezen aan de verschillende commissies binnen de VAL. 
 Beleidsaccenten vertalen in de Vlaamse competitie. 
 Zelf adviezen geven aan de commissies, RvB VAL & KBAB 

 
De doelstellingen uit het beleidsplan 2017-2020: 

 Een evenwichtig uitgebouwde competitiekalender met aandacht voor de kwaliteit van 
organisaties voor alle belanghebbenden 

 Voor 2021 is er de voorkeur gegeven aan de organisatoren van de diverse BVV’s en 
kampioenschappen die in 2020 waren aangeduid als organisator. 

 Reglementen zijn bijna niet aangepast. Grootste aanpassing was de beslissing om 
voorinschrijvingen verplicht te maken. Dit om de coronamaatregelen te kunnen handhaven. 

 
Realisaties de afgelopen 4 jaar: 
 
2017-2018: 
1. Midden 2017 werden er plannen gemaakt voor een eerste ‘Denkdag’, deze werd in maart 2018 

georganiseerd: 
Punten die meermaals aan bod kwamen: 

• Overvolle kalender 
• Concept interclub / Beker van Vlaanderen herbekijken 
• Afschaffing nationale interprovinciale match 
Resultaten denkdag: 

• Interclub: idee ontstaan om Cadetten en Scholieren samen te voegen, ging normaal voor de 
eerste maal in werking in 2020 (op basis van ranking 2019). In 2021 stond op de planning dat 
mannen en vrouwen werden samengevoegd, dit wordt uitgesteld naar 2022. 

• Afschaffing nationale interprovinciale match vanaf 2019. 
2. Opsplitsing tussen lastenboek Vlaamse Kampioenschappen piste en weg 
3. Update reglement wegwedstrijden 

 
2019: 

1. Grondige hervorming afstanden veldlopen 
De commissie heeft op basis van het advies van de VAT-commissie en kwaliteitsmanager 
afstandslopen beslist om de afstanden te verhogen.  
Er is rekening gehouden met alle adviezen van de verschillende actoren, namelijk de 
inrichters, de VAT commissie, de kwaliteitsmanagers, de bestuurders. Daarbovenop werd 
uiteraard rekening gehouden met de bestaande reglementering 

2. Elektronische registratie veldlopen: federatie heeft scanners aangekocht eind 2020 
3. Verdere uitwerking Beker van Vlaanderen: reeksindeling BvV Cad/Sch 2020 + bespreking 

gemengde interclub AC 
4. Strengere controle winterkalender: de federatie heeft de clubs aangeschreven om de nodige 

aanpassingen uit te voeren aan hun uurroosters indien ze het uurrooster niet respecteren. 
 
Coronajaar 2020: 

1. In begin 2020 besliste de commissie al om voorinschrijvingen verplicht te maken voor 
meetings in Gent vanaf het winterseizoen 2020–2021, door de coronapandemie is het werken 
met voorinschrijvingen vanzelfsprekend geworden. 

2. Concept micromeetings vanaf 1/8/2020: het concept van micromeetings is positief bevonden. 
Het doel was om als federatie toch nog wedstrijdmogelijkheden te kunnen aanbieden aan 
onze atleten en dit is zeker gelukt. 

3. De FC Meerkampen worden afgeschaft in 2021, ze werden destijds in het leven geroepen om 
de meerkampen te stimuleren. Aanvankelijk sprongen onze nationale toppers ook op de 
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wagen van dit regelmatigheidscriterium. Naargelang het niveau van onze meerkampers steeg, 
hadden zij nog weinig boodschap aan deze FCM en ruilden zij dat Vlaamse circuit 
vanzelfsprekend in voor het internationale aanbod. Voor onze subtoppers was het criterium 
op dat moment nog wel een aantrekkelijk kader. Maar ook de belangstelling van het gros van 
die subtoppers verminderde stelselmatig. 
 

 

6.2 Jeugd 

Mieke Seminck (uittredend interim-voorzitter): 
De samenstelling van deze beleidscommissie voor de beleidsperiode 2021-2024 ziet eruit als volgt: 

 Johan Permentier 
 Jolien De Cock 
 Jens Maenhout 
 Hilde Muls 
 Erwin Scheys 
 Annelies Van Geyte 
 Peter Wijns 

Ondersteuning van het personeel: Liesl Van Barel / Liese Schroven / Owen Malone 
 
Mieke legt graag nogmaals (net zoals vorig jaar) de nadruk op een quote uit het Huishoudelijk 
Reglement van de federatie: “Jonge kinderen (<14 jaar) zich laten amuseren tijdens sportieve 
activiteiten en zin laten krijgen voor een levenslange atletiekcarrière”. 
 
In het voorjaar van 2020 werd de aangepaste wedstrijdvorm uitgewerkt en nadien getest tijdens 2 
jeugdmeetings in september. De echte uitrol is voorzien voor het komende zomerseizoen. Hiervoor 
werden de volgende begeleidende documenten opgesteld: handboek wedstrijden Kan/Ben en een 
wedstrijdgids. 
 
Zoals reeds voordien vermeld werd het “LTAD”-model (Long Term Athlete Development” 
vooropgesteld. 
Tijdens de clubbezoeken waren 50 clubs vertegenwoordigd (bestuurder, jeugdcoördinator, trainer) en 
er werd ook een bevraging gedaan m.b.t. de jeugdvisie waarbij alle bezorgdheden en meningen 
werden gehoord en verwerkt. 
Met alle input van de clubs is de BV Jeugd aan de slag gegaan. 
 
De Kids&Co-dag ging door op 17 oktober 2020 te Aalst onder de van kracht zijnde corona-maatregelen 
op dat moment. Hieraan hebben 26 clubs deelgenomen: 

 18 deelnemers voor de sessie KAN/BEN: beleidsvisie, presentatie van organisatie- en 
wedstrijdvorm, praktijk wedstrijdvorm, praktijk opwarmingsvormen 

 21 deelnemers voor de sessie PUP/MIN: motorische- en polyvalente ontwikkeling, LTAD-
model, techniek naar spel-en oefenvormen, trainingsklimaat 

 
Inmiddels werd vanuit de federatie een groepsaankoop geregeld waarop clubs konden intekenen om 
het nodige materiaal aan te schaffen dat nodig is voor de nieuwe wedstrijdvorm. Dit is alvast een 
zeer groot succes met 63 deelnemende clubs. 
 
 

6.3 Recreatie 

T. Willaert (uittredend voorzitter): 
 
Enkele vaststellingen/cijfers i.v.m. recreatie binnen VAL 

 In 2020 telden wij 7942 aangesloten recreanten, na 6 jaar achtereenvolgende stijging in het 
aantal recreanten zien we nu een daling t.o.v. 2019 die alles te maken heeft met de 
coronaperiode. 

 25 % van de leden van de VAL heeft een recreatief statuut zonder rekening te houden met  de 
niet-actieve leden met vergunning. 

 Gemiddeld zijn 90 recreanten aangesloten in een vereniging van de VAL 
 Sedert 2020 worden Start 2 Runners meteen geregistreerd in Alabus en krijgen ze het statuut 

van recreant. Daarmee willen we de binding met de club versterken en de retentie van 
Start2Runners verhogen 
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 77% van de verenigingen organiseert een Start2Run sessie die bekend is bij de VAL. 
 67% van de verenigingen nam deel aan het Recreatiesportfonds 

55.000 euro werd verdeeld 
Gemiddeld verdiende een vereniging 932 euro 
De gemiddelde bijdrage per recreant bedroeg bijna 10 euro (9,93 euro om precies te zijn).  
2020 was het laatste jaar dat het recreatiesportfonds werd gesubsidieerd vanuit Sport 
Vlaanderen, daardoor verlaagt de financiering in 2021 naar 20.500 euro 

 
Werking BCR in 2020: 

 De Coronaproblematiek heeft ook bij ons heel wat roet in het eten gegooid. Zo gingen de 
vergaderingen steeds door via videomeeting en werden enkele projecten on hold gezet.  
Anderzijds heeft dit ook een aantal nieuwe opportuniteiten gecreëerd, zoals een aantal 
succesrijke webinars, de uitrol van een draaiboek voor vrije joggings en organisatie van 
enkele virtuele joggings, die aan de werkgroep BOT werden bezorgd. 
 

 de Running & Co dag 2020 werd vervangen door een Runing&Co maand met diverse webinars 
die een groot succes kenden.  

 Opleidingen: 
o Running&Co organiseerde in 2020 20 verschillende webinars gericht naar 

loopbegeleiders. In totaal telden we 1097 deelnames, verspreid over 334 
verschillende personen 

o 23 personen behaalden het diploma van Initiator Running. In de coronaperiode werd 
een digitale opleiding uitgewerkt die veel interesse kent en waarvan de eersten in 
2021 zullen gediplomeerd worden. 

 
o Ondanks de coronaperiode konden toch nog 5 opleidingen Co-Runner georganiseerd 

worden met in totaal 76 deelnemers. 
 
Na een mandaat van 4 jaar werd de BC Recreatie terug verkozen. Nele Groeneweghe en ikzelf waren 
geen kandidaat meer. De andere leden zijn allen herverkozen en Michael Nicasi heeft de commissie 
vervoegd. Geert Verdoodt werd unaniem verkozen als nieuwe voorzitter. 
 
Ik ben blij in een positieve sfeer een klein steentje te hebben kunnen bijdragen aan de werking van 
de recreatie en VAL, en bedank zowel mijn medecommissieleden als medebestuurders en alle 
medewerkers van VAL die ik in die 4 jaar heb leren kennen. 
 

7 JAARREKENINGEN EN FINANCIËLE LANGETERMIJNPLANNING 

7.1 Financieel Verslag van de penningmeester: 

7.1.1 Beheersrekeningen 

Erik Chevrolet bespreekt uitvoerig de beheersrekeningen van het boekjaar 2020. 
 
Het boekjaar wordt afgesloten met een negatief resultaat van -€151.102,95. 
Het begrootte resultaat was -€28.024,27. 
 
Zowel de uitgaven als de inkomsten bleven globaal gezien niet binnen de begroting (<5%).  
€276.349,49 minder uitgaven dan begroot (-  8,30%) 
€159.847,34 minder uitgaven dan 2019  (-  5,24%) 
 
€399.428,17 minder inkomsten dan begroot (- 12,10%) 
€290.134,71 minder inkomsten dan 2019 (- 10,00%) 
 
 
7.1.2 Balans 

Liquiditeit: 
Het vermogen om met de beschikbare middelen schulden op korte termijn te betalen (leveranciers, 
personeel, ...). 
De ratio in 2020 is 2,78 (moet idealiter >1 zijn) 
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Alleen 2018 was minder goed gedurende de laatste 5 jaar 
 
Solvabiliteit: 
De verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen. 
De ratio in 2020 is 42,89% (moet idealiter > 25% zijn) 
Laagste resultaat van de laatste 5 jaar. 
 
Resultaatverwerking: 
Het overgedragen resultaat in 2019 bedroeg € 587.490,28. De Raad van Bestuur stelt voor om het 
negatief resultaat van het boekjaar 2020 (-€151.102,95) toe te voegen aan het overgedragen 
resultaat. Daardoor bedraagt het gecumuleerd overgedragen resultaat na resultaatverwerking € 
436.387,33. 
Op deze manier komt onze reserve dus zeker van pas in dit uitzonderlijke jaar. 
 

7.2 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: 
Na nazicht van de balans, beheersrekeningen, banksaldi en verantwoordingsstukken, beschouwen zij 
de boekhouding als correct en dientengevolge stellen zij voor de Raad van Bestuur, voor het 
dienstjaar 2020, te ontlasten. 
 

7.3 Interpellaties betreffende financiën 

Er werden geen interpellaties betreffende financiën ingediend. 
 

7.4 Goedkeuring balans en rekeningen 

De AV keurt het financieel verslag goed. (Via ElectionRunner) 
 

7.5 Kwijting bestuurders 

De AV verleent kwijting aan de bestuurders. (Via ElectionRunner) 
 

7.6 Verkiezing financieel comité 

 Kor Vanhoof 
 Joan Pepermans 

 Goedgekeurd door de AV (via ElectionRunner) 
 

7.7 Voorstel van begroting en goedkeuring begroting 

Erik Chevrolet geeft uitleg bij de ter goedkeuring voorgelegde begroting. 
 
De totale kosten bedragen €3.508.062,62 en de opbrengsten bedragen €3.508.062,62 wat een 
resultaat maakt van €0,00. 
 
Het begroot werkingsresultaat is - €53.068,23 
Dit kan echter aangevuld worden met opgespaarde subsidies van vorige jaren die niet gebruikt 
werden waardoor we een evenwichtige begroting bekomen. 
 
Wijzigingen aan de bijlage bij de begroting: 

 Vergunning Wedstrijdatleten: (indexverhoging van 0,94%) 
  2020 2021 

jaarbijdrage €29,00 29,27 
vanaf 1 juli €23,00 23,22 
vanaf 1 sept €8,00 8,08 

  

 Vergunning Recreanten: (indexverhoging van 0,94%) 
  2020 2021 

jaarbijdrage €13,00 13,12 
vanaf 1 sept €6,91 6,98 
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 De AV keurt de begroting goed. (via ElectionRunner) 

 
 

8 INTERPELLATIES 

Er werden geen interpellaties ingediend door de clubs. 
 

9 WIJZIGINGEN STATUTEN/HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Het voorstel van de wijzigingen werd vooraf aan de clubs bezorgd als bijlage aan de agenda. 
Er werd een voorafgaande webinar georganiseerd op dinsdag 16 maart 2021 waar geïnteresseerden 
vrij voor konden inschrijven. Hierbij was mogelijkheid tot het voeren van discussie (vraag/antwoord), 
wat bij de AV-webinar met een 100-tal deelnemers moeilijk zou zijn. Er was tevens mogelijkheid tot 
schriftelijke vraagstelling vooraf. Hieronder een verslag van deze webinar: 
 
Deelnemers: 

 Werkgroep Vlaamse Atletiekliga: Gery Follens, Jos Jacobs, Tony Willaert, Ludwig Peetroons 
 Clubs: Ronny Leys (VOLH), Peter Robbens (RCG), Stijn Vanden Kerchove (MACW), Johan 

Klykens (DCLA), Jens Riskin (ADD), Simonne Moons (DUFF), Jan Verlinden (DUFF), Patrick 
Waterschoot (HAKI); Johan Permentier (SPBO) 

 Josefien Van Peteghem (verslaggeving) 
 
Bij alle aanpassingen werd beroep gedaan op de expertise en juridische advies van SWITCH en VDSC 
(Vlaams Studie en Documentatie Centrum voor vzw’s). 

 Zowel in de Statuten als in het Huishoudelijk Reglement worden inhoudelijke wijzigingen 
voorgesteld in navolging van het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen(‘WVV’).  
Zo wordt de benaming ‘Huishoudelijk Reglement’ vanaf nu ‘Intern Reglement’. 

 Sommige bestaande teksten werden verplaatst naar een logische volgorde = herschikking 
 Verouderd taalgebruik werd aangepast 
 20% startnummers voor jog/recreantenvereniging 
 Definitie rol adviescommissies 
 Digitale aansluiting 
 Omschrijving “toegetreden leden” verdwijnt 
 Beheersorganen: vereiste om “Belg te zijn” verdwijnt 

 
 
De deelnemers hebben een afgevaardigde aangeduid om het gemeenschappelijk standpunt van 
deelnemende clubs te vertegenwoordigen: Johan Klykens (DCLA) verklaart tijdens de AV-webinar van 
zaterdag 20 maart 2021: 

 Alles werd uitvoerig besproken 
 Alle vragen werden beantwoord 
 De deelnemende clubs verklaren zich akkoord 

 
Feedback door J. Klykens na rondsturen verslag: 
Inhoudelijk werd een discussie gevoerd over de noodzaak om sportreglementen te laten goedkeuren 
door de Algemene vergadering. Na discussie werd besloten dat de formele goedkeuring van de 
teksten niet hoeft op de algemene vergadering, maar dat de geplande wijzigingen aan de 
sportreglementen wel best geagendeerd en besproken worden als onderdeel van het beleidsplan.  
Gezien het praktisch niet meer mogelijk was om de teksten van de statuten aan te passen 
engageerde de voorzitter van de VAL zich om 

 deze praktijk vanaf heden toe te passen 
 Op de volgende algemene vergadering een wijziging van de statuten in die zin voor te 

bereiden die ter goedkeuring kan voorgelegd worden van de leden van de algemene 
vergadering 

 
Ter verduidelijking: onze Statuten en ons Huishoudelijk Reglement staan in 1 document (waarvan de 
Statuten nog steeds verplicht – althans voor een federatie - gepubliceerd moeten worden in het 
Staatsblad). Dit is in die zin eenvoudig omdat in de Statuten verwezen wordt naar ‘de laatste versie 
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van het Huishoudelijk Reglement’. Anderzijds moet er wel in 2 delen gestemd worden voor de 
goedkeuring van beide delen: 

 1 stem per club voor de wijzigingen aan de Statuten 
 Gewogen stemming per club voor de wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement 

 
Resultaat van de stemming door de clubs op zaterdag 20 maart 2021 via ElectionRunner: 
 Wijzigingen Statuten: 85 ‘JA’ / 1 ‘ONTHOUDING’ / 0 ‘NEE’ 
 Wijzigingen Huishoudelijk Reglement: 544 ‘JA’ / 10 ‘ONTHOUDING’ / 0 ‘NEE’ 

 
 
 

10 SLOTWOORD VOORZITTER / AFSLUITING VERGADERING 

 
Voorzitter Gery Follens sluit de vergadering af met een woordje van dank: 
 
Ik neem graag het woord om deze speciale Algemene Vergadering af te sluiten. 
Ik blik graag samen met jullie vooruit naar de nabije toekomst. 
Tijdens de voorbije winter en in aanloop naar het zomerseizoen kleurde en kleurt het wolkendek van 
de corona-pandemie eerder grijs, zelfs donkergrijs. Maar niettemin ben ik fier te kunnen stellen dat 
we als Federatie toch zorgden voor enkele ‘zonnige’ en mooie atletiekmomenten en initiatieven, die 
onze sport ongetwijfeld een nieuwe boost hebben gegeven en zullen geven. De enorme 
mediabelangstelling zal jullie dan ook de laatste tijd niet ontgaan zijn. 
Op sportief vlak kampten we met de strenge beperkingen van de Overheid maar toch lieten we de 
moed niet zakken, grepen elke geboden kans aan en zorgden voor een schitterend BK veldlopen, op 
indoorvlak konden we alweer creatief omspringen met ‘superveilige’ micromeetings, de IFAM-meeting 
en het BK indoor, waar de Elite-atleten in dit belangrijke sportjaar de geboden kansen met beide 
handen grepen.  
Door bijzondere omstandigheden en het Olympisch jaar, werden onze inspanningen voor een 
soepelere deliberatie voor het EK indoor in dank aanvaard door de atleten, die uitpakten met het 
beste tornooi ooit in onze atletiekgeschiedenis bekroond met 5 medailles en een pak Halve en 
Finaleplaatsen. Als delegatieleider kon ik niet anders als tevreden alles vanop de eerste rij volgen en 
onze inspanningen naar de media werden met 17 online persconferenties beloond met super veel 
positieve aandacht voor onze sport. De felicitaties van de Belgische Sportpersbond wil ik jullie niet 
onthouden. Als primeur kan ik jullie meegeven dat de deelnemende atleten momenteel een online 
actie organiseren waarbij zij hun gesigneerde singlets en borstnummers van het EK zullen veilen voor 
een goed doel. Een mooi en hartverwarmend initiatief. 
Ook de toekomst oogt mooi als we bekijken dat enkele jongeren hun neus aan het venster staken 
deze winter met de beste wereldjaarprestaties in hun categorie. Ik heb het hierbij over meerkamper 
Jente Hautekeete en de jongste deelneemster van het EK Indoor, de 16-jarige Merel Maes.  
 
Uniek is zeker ook het sponsorverhaal. We slaagden erin om Allianz voor de komende 4 jaar te binden 
aan de atletiekfederatie en onze sport in het algemeen. Samen met Cedric Van Branteghem werkten 
we dit succesvol plan uit waarbij niet alleen de Federatie maar ook de voornaamste Atletiekevents 
zoals de Gouden spike, De Nationale Kampioenschappen en de Memorial Van Damme zullen gelinkt 
worden aan deze nieuwe sponsor. Leuk is ook dat Allianz enkele ambassadeurs mee betrekt in het 
verhaal, waarbij we spurtbom Rani Rosius en de Cheetahs mogen rekenen.  
 
Ook op beleidsvlak zijn we reeds volop gefocust op de organisatie van de Strategische werkgroepen.  
Waar de oefening in 2015 – 2016 zich toespitste op de structuur van de federatie en visieteksten 
produceerde voor een aantal domeinen, is de organisatie nu klaar voor een inhoudelijke bezinning en 
de ontwikkeling van een langetermijnvisie. Een oefening die ondertussen van start gegaan is met 
betrokkenheid van de leden van de RVB, personeelsleden, leden van het werkterrein en externe 
specialisten. Onderwerpen als ‘de atletiekclub in 2030’, ‘de atletiekwedstrijd in 2030’, ‘Running en 
recreatie – wat biedt de toekomst’ en de ‘langetermijnvisie op financieel vlak’ komen er aan bod. 
Het is dan ook de bedoeling dat de vooruitgang zal vertaald worden in het jaaractieplan dat op elke 
volgende Algemene Vergadering aan bod komt.  
 
Ook nieuwe ideeën rond het competitie-format die we lanceerden in de crisisperiode zullen zeker hun 
intrede doen in de atletiekwereld, zoals Micromeetings en verplichte voorinschrijvingen. Ik moedig 
hierbij de clubs zeker aan om in hun trainingsbubbels intern in de club perspectieven te bieden aan 
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de atleten door de organisatie van micromeetings op clubniveau, zeker in de aanloop naar het 
zomerseizoen toe, voor zover de maatregelen dit toelaten natuurlijk.  
 
Ik sta erop Erik, Jos en Peter geluk te wensen met hun verkiezing als bestuurder tijdens deze 
Algemene Vergadering. Ik ben ervan overtuigd dat ze een meerwaarde zullen betekenen voor onze 
Raad van Bestuur.   
Ik hou er ook aan de voorzitters van de beleidscommissies te feliciteren met het geleverde werk en 
hun verkiezing. In de eerste plaats dank ik Tony Willaert als voorzitter van de Recreatie die de fakkel 
nu officieel doorgeeft aan Geert Verdoodt. Verder ook een gemeende dankjewel voor Georges Struys 
als voorzitter van de BC competitie die nu opgevolgd wordt door Patrick Van Caelenberghe en tot slot 
ook mijn gelukwensen aan Johan Permentier die het voorzitterschap zal waarnemen van de BC jeugd 
in opvolging van Robin Ramaekers, die ik op de laatste AV in Brugge reeds bedankte voor zijn bijdrage 
in de afgelopen beleidsperiode. Vanzelfsprekend moet ik Mieke bedanken die haar functie als 
vervangend voorzitster van deze commissie jeugd met brio vervulde. We zullen de ontslagnemende 
voorzitters straks gepast bedanken met een geschenk vanuit de Federatie.  
 
Een woordje van dank is zeker op zijn plaats voor de leden van de Raad van Bestuur, die op een 
positieve en constructieve manier hebben bijgedragen bij het uitwerken van het beleid en het nemen 
van de nodige beslissingen.  
Ik dank ook in het bijzonder de leden van de beleids- en adviescommissies voor hun advies en hulp bij 
het realiseren van onze doelstellingen.  
Een woordje van dank gaat natuurlijk ook uit naar alle juryleden voor hun niet aflatende inzet en in 
het bijzonder de jury-aanduiders in hun niet te benijden taak om elke wedstrijd te voorzien van een 
uitgebalanceerd jurykorps. 
Ik richt mij ook graag naar de clubbesturen en de trainers, die we als ambassadeurs voor onze sport 
kunnen beschouwen en er samen voor gezorgd hebben dat we fier kunnen zijn op de behaalde 
resultaten en dit ondanks de opgelegde beperkingen. Bedankt ook voor het vertrouwen in de Raad 
van Bestuur.  
Tot slot zou ik me willen richten tot het personeel van de VAL. Wij danken hen alweer voor hun 
volbrachte opdrachten het voorbije moeilijke jaar en zeker ook voor de organisatie van deze 
algemene vergadering. Ik zou toch van de gelegenheid willen gebruik maken om mijn rechterhand en 
Directeur Ludwig persoonlijk te bedanken voor de noeste arbeid die hij het afgelopen jaar heeft 
verricht in talloze projecten van onze Federatie. 
Plichtsbewust zorgde het personeel alweer voor de nodige ondersteuning bij het beleid en vooral ook 
voor de continuïteit van de werking van onze Federatie.  
Laat ons allen op de ingeslagen weg verder gaan in dit o zo belangrijke Olympisch jaar 2021.  
 
Ik hoop van harte dat we nu stilaan terug het geweer van schouder mogen veranderen en terugkeren 
naar een ietwat normalere situatie. Momenteel is het nog koffiedik kijken wanneer we meer 
perspectieven zullen kunnen bieden voor onze atleten. De recentste cijfers en voorspellingen 
stemmen ons echter minder positief. Maar we geven de moed zeker niet op, volgen de evolutie op de 
voet en ongetwijfeld kan de vaccinatiestrategie ons meer mogelijkheden en perspectieven bieden.  
 
Hou het vooral veilig en gezond! Het komt goed, we komen er sterker uit als we samen de neuzen in 
de juiste richting wijzen…  
 
We zullen ernaar streven om zo snel mogelijk de resultaten van de diverse stemmingen en de 
antwoorden op de gestelde vragen via de chat, die hier nog niet aan bod zijn gekomen, te 
beantwoorden via mailing.  
 
Bedankt voor jullie aandacht en nog een prettig weekend toegewenst van het team van de RVB 
 
 
 
 
 
 
Gery Follens 
De Heyderstraat 23 Bus 3 
2500 Lier 
Voorzitter Vlaamse Atletiekliga 
Co-Voorzitter KBAB 
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+32 486 72 07 84 
voorzitter@atletiek.be 
 
 


