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VERSLAG VAT-VERGADERING 
11 JUNI 2019  
19U00 - EUROVOLLEYCENTER VILVOORDE 

Aanwezig: Michel Nicasi, Niels Philtjens, David Evenepoel, Paul Thys, Roger Embrechts, Serge 
Beckers, Hilde Muls en Herman Van de Mergel 
Verontschuldigd: Patrick Van Riet, Tim Moriau, Sofie Geerts en Marc Nevens 
Afwezig: - 
Verslaggever: David Evenepoel 

 

MISSIE EN WERKING 

 

(I) ALGEMENE INFO 

o opvolging verslag vorige vergadering 
o goedkeuring missie werking en HR door RVB op 27 mei 2019 
o ontvangen communicatie BC competitie over de veldloopbepalingen 
o bijscholing voor competitietrainers (specifieke warm-up voor FHF en spurt en eetstoornissen 

bij atleten 

 

Actiepunten Verantwoordelijke Deadline 

BC competitie:  
1. welke inrichters werden gecontacteerd m.b.t. 

veldloopbepalingen? Is de inrichter van Crosscup 
bevraagd geweest? 

2. kan de mogelijkheid onderzocht worden om het 
elektronische registratie- en tijdssysteem samen aan 
te kopen? per provincie? per regio? Een 
overgangsperiode is aangewezen. 

3. advies i.p.v. verplichting van 50m op 100m als 
startplaats? 

4. indien we atleten willen kunnen afvaardigen op het 
internationaal niveau en de inspanning aankunnen 
moeten we langere afstanden trainen / competitief 
zijn 

 
BC jeugd: 

1. met de huidige afstanden bij de BPM blijft de 
weerstandinspanning behouden. Verlengen van de 
afstanden zorgt voor een meer uithoudingsgerichte 
prikkel, toch? 

 

David  

 

 

 

 
 



2/3   

2/3 

 

(I) MEDIATHEEK 

Aantal aanvragen daalt. Zichtbaarheid van de artikels is verdwenen door het verdwijnen van de dag 
van de atletiektrainer. 

BESLUIT 

geen 

 

Actiepunten Verantwoordelijke Deadline 

In de bevraging opnemen: op welke wijze wil je als trainer 
geïnformeerd worden om te kunnen informeren? 

David  

Kan de mediatheek opgenomen tijdens de opleiding 
(aspirant) initiator atletiek? 

David aan Sofie  

 

 

(U) PROBLEMATIEK MASTERS 

Ter info: nieuwe voorzitter commissie masters: Serge Beckers.  

BESLUIT 

We opteren om de problematiek rond masters op te splitsen per BC. 

 

Actiepunten Verantwoordelijke Deadline 

mail Serge 15 mei 2019: aanbevelingen doorsturen naar 
specifieke BC’s competitie, jeugd en VCJ (Patrick Van 
Caelenberghe) 

  

   

 

 

(U) VRAAG PETER DREESEN OVER COACHING SUMMIT SERIES (EAA) 

Ontvangen communicatie op 8 mei 2019. 

BESLUIT 

De VAT adviseert om als atletiekfederatie trainers uit te zenden naar de Coaching Summit Series 
(EAA) 

Criteria 

 lid VAT 

 return: verslag maken en één bijscholing inrichten 

 60% van het inschrijvingsgeld door de federatie vanuit budget VAT 

 

Actiepunten Verantwoordelijke Deadline 

najaar 2019: algemene oproep zichtbaar maken via website Sofie  

naar Peter Dreesen communiceren Sofie  

Tim vragen naar return bijscholing USA David / Sofie  
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VOLGENDE MEETING 

Maandag 9 september 2019, 19u00, kantoren Vlaamse Atletiekliga. 

 

 


