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CV Kandidaat voorzitter VAL 
 
Ik heb lang getwijfeld om mijn kandidatuur te stellen voor de 
functie van voorzitter. Gesteund door mijn club en vele atletiekfanaten en het 
feit dat AVLOvzw in goeie handen is en ik gemerkt heb tijdens mijn eerste jaar als 
lid van de raad van bestuur dat verrandering nodig en mogelijk is om succes in de 
toekomst te garanderen en verder te groeien als liga, stel ik mijn kandidatuur om 
tijdens de volgende legislatuur mee te helpen de VAL klaar te maken voor het 
volgende decennia.  Met een sterk team van professionele medewerkers binnen 
de VAL, advies van mensen met kennis en ervaring op alle vlakken van de 
atletieksport via het oprichten van een denktank waardoor de betrokkenheid van 
de clubs versterkt wordt, optimaal gebruik maken van kennis en enthusiasme in 
commissies recreatie, G-sport, jeugd-, competitie- en topsport heb ik een 
strategisch plan uitgewerkt waarbij atletiek zijn plaats als breedtesport en 
basissport behoudt en zelfs versterkt. De atleten en clubwerkingen moeten hierbij 
centraal staan. Lopen is een booming business met massa’s mogelijkheden. De 
competenties hebben we binnen de atletiekwereld. Deze competenties omzetten 
in een meerwaarde voor de atletiekwereld is een noodzaak voor de toekomstige 
bloei van clubs, VAL en atletieksport algemeen. 
De elementen uit mijn motivatie vorig jaar als kandidaat bestuurder zijn verder 
uitgeschreven in een strategisch plan dat input kreeg van heel wat mensen en 
verder zal gefinetuned worden de komende weken. 100% perfect voor iedereen 
kan het nooit zijn, maar streven naar de grootste gemene deler door het betrekken 
van alle stakeholders is een noodzaak. 
Finaal doel is de VAL doen evolueren van informatie verstrekker service 
provider met moderne tools en middelen via samenwerkingsverbanden.  

1 Personalia 

Naam : Patrick Van Waes 
Geboortedatum : 10 maart 1966 
Adres : Kerkstraat 70 9160 Lokeren 
 
Nationaliteit:Belg 
 
Familierelaties binnen personeel : geen 
 
Club : AVLOvzw 
Tewerkstelling : Kraton Polymers – Global Market Development Manager 
 
Lid van de federatie sinds     11/ 03 /1977 

2 Clubactiviteiten 

Bestuurslid van    17 /11 /1987    tot     heden  
Functie(s) in bestuur van de club (voorzitter, secretaris,…) : voorzitter 

 
Andere taken binnen de club (jury, trainer, feestcomité,…): sponsoring / 
organisator / public relations / invaller (jeugd)trainer 
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3 Federatieactiviteiten 

Manda(a)t(en) in de raad van bestuur van de federatie : lid raad van bestuur VAL 
 

Functie(s) in de raad van bestuur van de federatie : lid van tijdelijke 
topsportcommissie 

 
Andere functies/activiteiten voor de federatie :geen 
 

4 Andere relevante informatie 

- Gediplomeerd Trainer A halve fond / fond / steeple. 
- Deelgenomen aan de opstart van de opleiding vrijwilligerswerking. 
- Alle facetten van de atletiek doorlopen: jeugdatleet, degelijke 800m loper met 

selectie indoorinterland, jeugdtrainer, trainer A halve fond met meerdere 
Belgische Kampioenen in de rangen, bestuurslid, organisator en ondervoorzitter 
en finaal voorzitter. 

- Zoon Brecht die bij de betere kogelstoters van België hoort en in USA studeert 
met een beurs en zo studie en sport combineert. 

- AVLO meerdere malen verkozen als sportclub van het jaar en in 2017 
gelauwerd als meest verdienstelijke lokeraar obv sportieve en organisatorische 
verwezenlijkingen. 

 
- Organisator en co-organisator van meerdere grote atletiekwedstrijden in 

Lokeren zoals o.a. Flanders Cup, Optiek Sonck Streetrace = Belgisch 
Kampioenschap 10 Km streetrace en City Trail.  
 

- Bezieler van het professionaliseren van de atletiekclub door reeds 11 jaar 
geleden het in dienst nemen van een halftijdse werkkracht en het meer 
bedrijfsmatig runnen van een atletiekclub met terzelfdertijd blijvende grote 
aandacht voor vrijwilligers en hun belangenloze inzet. 
 

- Initiatiefnemer van de Start to run werking bij AVLO wat uitgroeide tot één van 
de 3 pijlers van de club en dat nog steeds succesvol wordt verdergezet dankzij 
intensieve begeleiding en innoveren door FitFree oefeningen ermee te 
combineren. 
 

- Succesvolle integratie van AC Zele binnen de werking van AVLO vzw bijna 5 
jaar geleden met groeiend aantal leden uit deze gemeente. 
 

- De high performance athletics filosofie zorgde voor een unicum van 6 
interclubtitels en leidde tot het hervormen van de sportieve struktuur binnen 
de club met 3 niveaus met elk hun coördinator. 

 
Skills 
- Communicatief, inventief en open voor ideeën van anderen 

- Enthusiasmeerder, passioneel bezieler, sociaal vaardig en eerlijk 

- Daadkrachtig: denker en doener tussen en met de vrijwilligers = bereid handen uit 
de mouwen te steken en vuil te maken   

- Sterke onderhandelaar met aandacht voor compromissen en een goede neus voor 

win-win oplossingen 

- Marketing en branding specialist die atletiek als sportief produkt weet te verkopen  
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5. Motivatie:  Mijn passie voor de sport! 
 
- De VAL en atletiek in het algemeen heeft een grondige 

professionalisering nodig waarbij mensen uit het bedrijfsmilieu hun 

steentje kunnen bijdragen. Als vrij neutrale nieuwkomer op het 

bestuursniveau van de VAL denk ik op zowel sportief als extra sportief 
gebied een frisse kijk te kunnen brengen. 

- De atleten moeten centraal staan in de toekomstvisie van de VAL. O.a. 

in de beslissingsname voor deelname aan kampioenschappen moeten 

jongeren, beloften, hun trainers en clubbestuurders gemotiveerd 

worden door faire europese doelstellingen te stellen. De “zwakkere” 

minima voor de marathon in Rio zijn een goed voorbeeld hoe dit kan 

werken. Voorbeelden van “Internationale” atleten binnen clubs werken 

aanstekelijk indien degelijk gecommuniceerd. Het kostenplaatje 
hiervoor is heel gering. De eeuwige discussies moeten de wereld uit 

en beslist worden ten voordele van de atleten. In een ééngemaakt 

Europa zou er maar één limiet mogen zijn en dat is de Europese! 

Volledige teams in goeie en slechte tijden zullen op termijn voor meer 

geëngageerde en betere atleten zorgen en bovendien ook de coaches 

extra stimuleren. Als dat financiële consequenties heeft zal ik hiervoor 

de eerste zijn om gepaste maatregelen voor te stellen en te nemen. 

- Communicatie vanuit de topsportfunctie naar de atletiekclubs moet 
volledig transparant en snel gebeuren. Dit was de afgelopen jaren te 

onzichtbaar of enkel weggelegd voor een klein groepje insiders! Wat 

is de visie, missie, strategie omtrent topsport binnen de VAL moet 

duidelijk geformuleerd worden en bijgeschaafd met een belangrijks rol 

voor de kwaliteitsmanagers en professionele trainers van de liga. 

- Een marketing functie is een must voor een moderne liga zoals de 

VAL. Deze functie ontbreekt in het organigram. Marketing, PR, 

sponsorwerving zijn een noodzaak om nieuwe middelen aan te boren 
en zo onafhankelijker te worden van subsidies in de werking van de 

VAL. Tevens pleit ik ervoor meer gebruik te maken van de successen 

in de atletiek om aan fundraising te doen. Atletiekleven is een 

schitterend infokanaal. Hieraan een sociale media strategie aan 

toevoegen is een must om verder relevant te blijven bij de jongere 

generatie atletiek- en sportfanaten. 
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- Ondersteunen van atletiekclubs met voorbeelden / draaiboeken / 

formats van “lokale” organisaties die degelijk winstgevend zijn en 

additionele middelen vrij maken om ook in de atletiekclub 

professionele krachten in te zetten. Het recreatief lopen “boomt” 

momenteel maar te weinig clubs draagt daar voldoende vruchten van! 
Via samenwerkingen met universiteiten, hogescholen die via 

eindejaarsprojecten zoals event- en sportmanagement, clubs kunnen 

helpen, zijn er heel wat mogelijkheden. Binnen de VAL een aparte 

event ondersteuningsfunctie oprichten, al of niet in samenwerking met 

bijvoorbeeld een professionele organisatie als Golazo, zou in de 

toekomst clubs beter kunnen ondersteunen door de know how te 

verspreiden. Steden en gemeentes smeken naar initiatieven die hun 

stad in de kijker zetten! Atletiek heeft dit potentieel. 

- Het finaal doel moet zijn dat de we meer professionele krachten aan 

het werk krijgen binnen de atletiekclubs die daardoor de werking vanaf 

de basis kunnen versterken voor de doelgroepen jeugd, competitie, 

recreatie en G-sport. Laat ons werken aan de basis van de piramide 

en deze verbreden.  

- Invoeren van kwaliteitsnormen voor organisaties die aanleiding 

kunnen geven tot het op korte termijn rationaliseren van het aantal 

wedstrijden, waardoor de overige wedstrijden kwalitatief beter zullen 
worden. Geen trage slome organisaties meer waarbij toeschouwers er 

het raden naar hebben wat er gebeurt maar een snelle opeenvolging 

van wedstrijden met duiding omtrent de prestaties. Dit zal voor alle 

betrokken partijen positief uitvallen. Draaiboeken ter beschikking 

stellen aan clubs hoe dit kan verwezenlijkt worden is één van de tools 

die we moeten ontwikkelen.  

- Finaal hoop ik best practices uit de clubwerkingen van o.a. AVLO 

breder te kunnen delen. 42 jaar lidmaatschap en ervaring op sportief 
en organisatorisch vlak binnen AVLO, gecombineerd met expertise uit 

de zakenwereld in marketing, sponsoring en branding wereldwijd, 

zorgen voor een mix van skills die ik ten dienste wil stellen van de van 

de Atletiekclubs door de VAL om te tunen van een info verstrekker 

naar een service provider.  

Datum en Handtekening 
 
7/2/2019    Patrick Van Waes 


