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VERSLAG VAT-VERGADERING 
18 JUNI 2018 
EUROVOLLEYCENTER – VILVOORDE  

Verwacht:, Marc Nevens, Michel Nicasi, Paul Thys, Roger Embrechts en Sofie Geerts 
Verontschuldigd: -  
Afwezig: Jos Jacobs en Tim Moriau 
Verslaggever: Sofie Geerts 

OPVOLGING VORIGE VERGADERING 

To-do Verantw. Opvolging Status 

Samenstelling: profiel, aantal, duur 
mandaat, … uitwerken en 
voorleggen aan RVB. 

Sofie Te bespreken. 
Mandaat RvB afwachten. 

Op te volgen 

Locatie Dag van de Atletiektrainer 
reserveren. 

Sofie FaBer KULeuven in optie 
(voornamelijk praktijkruimtes) 

Op te volgen 

Datum Dag van de Atletiektrainer 
verplaatsen. 

Sofie 20/10/2018 Afgerond 

Programma Dag van de 
Atletiektrainer uitwerken. 

Sofie Praktijksessies jeugd Op te volgen 

Communicatie aan trainers. Sofie Concept 
Datum 
Programma 

Op te volgen 

Bijscholingen organiseren. Michel Potentiële sprekers te 
contacteren indien zij lacunes 
opvullen. 
Eerst lacunes bepalen. 

Op te volgen 

Uitgevers contacteren i.f.v. 
mediatheek. 

Roger Voorlopig geen reactie op vraag 
naar mogelijkheden. 

Op te volgen 

Advies omtrent 
belangenbehartiging 

Sofie Communicatie aan 
directiecomité (goedkeuring 
mandaat door RvB afwachten). 

Op te volgen 

 

MISSIE EN WERKING 

MISSIE 

Document voorgelegd aan Directiecomité 14 mei 2018 en Raad van Bestuur 28 mei 2018. Reactie 
raad van Bestuur: 

Er is afgesproken om het even te laten bezinken, discussiepunten goed weergeven in verslag RvB en 
dan volgende vergadering definitief afronden. 

Belangrijkste aandachtspunten in de discussie: 

 Opleiding/bijscholing: focus op complementariteit met VTS-opleiding 

 Geen directe link met beleidscommissies maar rekrutering van leden uit het werkveld met 
profielen overeenkomstig met domeinen commissies. 

Discussie omtrent missie VAT Commissie en reactie Raad van Bestuur. 

WERKING- SAMENSTELLING 

Profielen, aantal leden, duur mandaten, … uit te werken en voor te leggen aan de Raad van Bestuur. 
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BESLUIT 

VAT Commissie wacht op besluit Raad van Bestuur. 

DAG VAN DE ATLETIEKTRAINER 

STATUUT 

Ledenvergadering met info moment voor leden trainers = : Info- & studiedag DAG VAN DE 
ATLETIEKTRAINER of iets anders?  
Gegroepeerd bijscholingsaanbod voor bepaalde doelgroep (zie vorige vergadering). 
Ledenvergadering, noch infomoment is vraag van het veld (evaluaties laatste jaren). 

INHOUDELIJK EN PRAKTISCH 

Focus voor trainers KAN/BEN: ontwikkeling atletisch vermogen (conditionele aspecten en motorische 
vaardigheden). Focus voor PUP/MIN trainers: ontwikkeling pré-technische vaardigheden. 

Praktische aspecten worden aangeraakt. 

BESLUIT 

 Programma verder uitwerken. 

 Beperkte receptie voorzien op einde van de dag. 

 Mediatheek aanwezig i.f.v. jeugdtrainers. 

BIJSCHOLINGEN 

Overzicht bijscholingsaanbod: zie document ‘Cijfers bijscholingen trainers’. 

MEDIATHEEK OPWAARDEREN 

Navraag toelating voor kopiëren van artikels uit buitenlandse tijdschriften. 

Roger heeft naar 5 internationale tijdschriften gemaild (ProLoop - NL, Amicale des Entraineurs - FR, 
Leichtathletik - DUI, New Studies In Athletics IAAF - ENG, Peak Performance - ENG), zonder reacties 
(25/05/18). 

BESLUIT 

Reacties internationale tijdschriften afwachten i.f.v. mediatheek. 

BELANGENBEHARTIGING 

Discussie over link loopomlopen en clubs. 

Discussie over communicatie naar trainers. 

BESLUIT 

VAT Commissie wacht op besluit Raad van Bestuur omtrent mandaat. 

VOLGENDE VERGADERINGEN 

De volgende vergaderingen wordt gepland op maandag 24 september 2018 om 19u in de kantoren 
van de Vlaamse Atletiekliga te Brussel. Jullie ontvangen nog een uitnodiging. 

TO-DO 

To-do Verantw. Opvolging Status 
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Samenstelling: profiel, aantal, duur 
mandaat, … uitwerken en 
voorleggen aan RVB. 

Sofie Vacatures voor nieuwe leden 
uitgeschreven en gepubliceerd. 
Benoeming zal gebeuren door 
RvB (24/9/18) 

Op te volgen 

Locatie Dag van de Atletiektrainer 
reserveren. 

Sofie FaBer KULeuven Afgerond 

Programma Dag van de 
Atletiektrainer uitwerken. 

Sofie Programma uitgewerkt en 
gecommuniceerd op 5/9/19 

Afgerond 

Communicatie aan trainers. Sofie Concept aanzet op 10/7 
Datum aanzet op 10/7 
Programma aanzet op 5/9/19 

Afgerond 

Bijscholingen organiseren. Michel Potentiële sprekers te 
contacteren indien zij lacunes 
opvullen. 
Eerst lacunes bepalen. 

Op te volgen 

Uitgevers contacteren i.f.v. 
mediatheek. 

Roger Voorlopig geen reactie op vraag 
naar mogelijkheden. 

Op te volgen 

Advies omtrent 
belangenbehartiging 

Sofie Communicatie aan 
directiecomité (goedkeuring 
mandaat door RvB afwachten). 

Op te volgen 

 


