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VERSLAG VAT-VERGADERING 
15 MEI 2017 
VAL – BRUSSEL 

Aanwezig: Greet Meulemeester, Marc Nevens, Max De Vylder, Paul Thys, Paula Vanhoovels, Sofie 
Geerts en Tim Moriau 
Verontschuldigd: Betty Autrique, Bernard Van Havere, Jelle Van Bogaert, Jos Jacobs, Michel Nicasi 
en Nicole Poels 
Afwezig: Roger Embrechts (onverwacht iets tussen gekomen) 
Verslaggever: Sofie Geerts 
 

OPVOLGING VORIGE VERGADERING 

 

To-do Verantw. Opvolging Status 

Marc bezorgt attentie namens 
VAT-commissie aan André. 

Marc André apprecieerde het gebaar. Afgerond 

Sofie bezorgt voorstel en vraag 
betreffende taken VAT-commissie 
aan Raad van Bestuur. 

Sofie Bevoegdheid ontvangen – zie 
verder. 

Afgerond 

Sofie werkt voorstel Dag van de 
Atletiektrainer 2017 uit en bezorgt 
dit aan VAT-leden. 

Sofie Voorstel na overleg tussen Max 
en Sofie – zie verder. 

Op te volgen 

Max en Sofie stemmen verder af 
betreffende specifieke dag voor 
jeugdtrainers. 

Max Lopende. Op te volgen 

Michel evalueert inhoud 
bijscholing ‘Yoga en stabiliteit’ en 
bezorgt indien nodig informatie 
aan Sofie. 

Michel ‘Yoga en sport’ 13/05/2017  
ondertussen uitgesteld. Nieuwe 
datum volgt 

Afgerond 

Bernard en Jelle bezorgen Sofie 
concrete informatie rond 
bijscholing ‘werpen’. 

Sofie Patrick Bosschaert heeft 
bijscholing gegeven. 

Afgerond 

Paula stemt verder af met Tim 
voor bijscholing ‘recreatie’ en 
bezorgt informatie aan Sofie. 

Paula ‘Van joggen naar 
jogwedstrijden‘ 25/02/2017. 

Afgerond 

Max stemt af met Tim betreffende 
bijscholing ‘Youth Clinic’. Tim 
bezorgt concrete informatie aan 
Sofie. 

Max Integratie in forum 
disciplinegroepen. 

Afgerond 

Paula neemt campagne tegen 
agressiviteit op. 

Paula KVV AC en CAD/SCH lancering 
(bierviltjes rond respect). 

Opgestart 

Sofie geeft advies aan commissie 
competitie om organisatie PKI te 
herbekijken. 

Sofie Opmerkingen bezorgd aan 
beleidscommissie competitie, 
PC A en PC WVL, PCJ A en PCJ 
WVL. 

Op te volgen 

 

TAAKBESCHRIJVING VAT COMMISSIE 

De raad van bestuur heeft de taakbeschrijving voor de VAT commissie gedefinieerd. Document in 
bijlage. Commissie kan zich vinden in geformuleerde taakbeschrijving. 

Manier waarop item al dan niet besproken is op raad van bestuur laat te wensen over. 
Is er nog een bestaansreden voor de VAT commissie? Raad van bestuur lijkt geen interesse te 
hebben in VAT commissie. 
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Vertegenwoordiger van de trainers betekent dat je een aanspreekpunt bent en dus op de hoogte 
bent van concrete projecten omtrent trainers. 

Communicatie vanuit de VAL over de VAT. Waar staat de VAT voor? Wie zit er in de VAT en zijn dus 
aanspreekpunten? 
 

SAMENVATTING 

VAT wil meerwaarde betekenen voor VAL. Communicatie tussen VAL en trainers in beide richtingen 
zal daarbij cruciaal worden. 
 

VOORZITTER 

VOORZITTER 

Momenteel staan er tegenstrijdigheden in het huishoudelijk reglement betreffende de aanstelling 
van de voorzitter van de VAT commissie. 

Kort samengevat: tijdens de laatste AV werd gestemd dat de basisdemocratie overal wordt 
doorgevoerd. De raad van bestuur dient het huishoudelijk reglement wat dat betreft nog op te 
kuisen. 

ONDERVOORZITTER 

Michel N stelt voor om een ondervoorzitter aan te duiden. 
 

SAMENVATTING 

Wachten op procedure raad van bestuur (die bij onduidelijkheid huishoudelijk reglement bevoegd 
is) en mogelijks op stemming volgende AV. 

Interne ondervoorzitter, die binnen commissie vergadering kan voorzitten wanneer voorzitter er 
niet is. 
 

DAG VAN DE ATLETIEKTRAINER 2017 

Stand van zaken wordt toegelicht door Sofie. 

Welke trainers willen we op de Dag van de Atletiektrainer? Jeugdtrainers (afstand, aanbod, …)? 
Zorgen dat er doorheen het jaar voor iedere trainer een aanbod is, niet perse allemaal op de Dag 
van de Atletiektrainer. 

 

SAMENVATTING 

Accommodatie in Gent is gereserveerd. (Alternerend Gent – Leuven) 

Aanbod voor elitetrainers (zal ook open staan voor trainers die willen werken met eliteatleten) 
vanuit topsport onder begeleiding van kwaliteitsmanagers. 

Aanbod voor Trainers B. 

Jeugdtrainers dit jaar regionaal ‘bedienen’. Volgend jaar aanbod voor jeugdtrainers (i.f.v; 
herwerking opleidingsaanbod en daarmee verbonden aspecten. 

 

LICENTIESYSTEEM (MICHEL N) 

Accreditatie of licentiepunten invoeren? 

Bijvoorbeeld om trainerslicentie te houden dienen er 10 accreditatie punten gehaald per atletiek 
seizoen. 

Hiervoor normen bepalen, bijvoorbeeld: 
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 VAT dag kan voor 6 accreditatiepunten tellen: 3 voormiddag en 3 namiddag 

 Bijscholing van 4 uur telt voor 4 punten 

 Bijscholing van 2 uur telt voor 2 punten 

Naargelang het onderwerp en het niveau van de bijscholing kunnen we opteren om de accreditatie 
punten te verhogen of te verlagen. 

Bedenking hierbij in hoeverre kan dit praktisch opgevolgd worden? 

 

SAMENVATTING 

Hard (bestraffend) of zacht (aanmoedigend, uitnodigend) systeem? 

Meerwaarde voor de trainer om aan te sluiten bij de VAT? 

 Gratis toegang tot wedstrijden. 

 Momenteel te weinig synergie tussen wat er op het veld gebeurt en wat er in de opleidingen 
gebeurt. 

Sporten met en zonder professionele trainers. Groepssporten met wedstrijdbladen en digitale 
registratiesystemen. 

Invoeren van een licentiesysteem gebeurt in fases. Waakzaam voor zijn. 
Licentiesysteem is een middel, geen doel. 

Kwaliteitsverhoging heeft o.a. te maken met professionaliseren (en commercialiseren) van de sport. 
Product aanleveren waarvoor men (atleetjes) wil betalen. Product dient kwalitatief in orde te zijn. 
Cultuur die tijd nodig heeft om te groeien. 
Bv: jeugdatleten: trainingen voor x-weken met aangepast wedstrijdconcept. 

Momenteel is training geven vrijwilligerswerk (job, thuissituatie, …) .  

 

ALLERLEI 

BIJSCHOLING HAMERSLINGEREN 

Bijscholing organiseren concreet rond hamerslingeren. Gekoppeld aan een wedstrijd? 

OPLEIDINGSSTRUCTUUR 

Toelichting van ideeën rond aanpassing opleidingsstructuur door Max. Professionalisering van 
atletiek. Idee dat doorloopt op niveau van opleidingen, clubwerking en atletentrajecten. 

 

VOLGENDE VERGADERING 

De volgende vergaderingen wordt gepland op maandag 9 oktober 2017 om 19u. Jullie ontvangen nog 
een uitnodiging. 
 

TO-DO 

 

To-do Verantw. Opvolging Status 

Feedback advies omtrent PKI 
Antwerpen en West-Vlaanderen 
opvolgen en bezorgen aan VAT-
leden. 

Sofie   

Bijscholing hamerslingeren. 
Afstemmen met Greet. 

Sofie   

Nadenken over licentiesysteem.  Leden   

Lijst contactpersonen met gsm 
nummer. 

Sofie   
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Sofie werkt voorstel Dag van de 
Atletiektrainer 2017 verder uit en 
bezorgt dit aan VAT-leden. 

Sofie   

Specifiek aanbod voor 
jeugdtrainers in 2017 verder 
verzorgen. 

Sofie   

 


