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VERSLAG VAT-VERGADERING 
8 JANUARI 2018 
VAL – BRUSSEL 

Aanwezig: Roger Embrechts, Jos Jacobs, Marc Nevens, Paul Thys 
Verontschuldigd: Max De Vylder, Michel Nicasi, Tim Moriau, Paula Vanhoovels  
Verslaggever: Nicole Poels 
 

ONTSLAG COMMISSIELEDEN 

Na het doorsturen van de uitnodiging voor de vergadering gaven 4 commissieleden te kennen dat ze 
niet langer deel willen uitmaken van de commissie: Betty Autrique, Greet Meulemeester, Jelle Van 
Bogaert en Bernard Van Havere.  
Diverse redenen werden aangehaald, maar wat steeds terugkwam was een onvrede met de gang van 
zaken het laatste jaar en het gevoel weinig te kunnen bereiken met de VAT. Allen gaven aan nog 
bereid te zijn om te helpen bij één of andere organisatie mocht dit nodig zijn.  
Paul heeft hen al persoonlijk geantwoord, maar ook vanuit de commissie zal een dankwoord 
gestuurd worden.  
 

DOEL VERGADERING 

Paul Thys vroeg als voorzitter deze extra vergadering te houden om te bekijken hoe de commissie 
de opgestelde taakomschrijving kan invullen. Maw, wat met de Vlaamse Atletiektrainers na de 
Algemene Vergadering van de VAL in maart?  
 

DAG VAN DE ATLETIEKTRAINER 2017 

Nog even werd teruggekomen op de VAT-Dag van de Atletiektrainer van 2017 met de afwerking van 
de enquête bij de deelnemers. Ieder kan dit nog eens rustig doornemen en nagaan waarmee 
rekening moet gehouden worden bij een volgende gelegenheid.  
Algemeen vraagt de commissie dat er een betere communicatie vooraf gebeurt zodat op een 
positieve manier kan samengewerkt worden. 
 

TAAKOMSCHRIJVING VAT-COMMISSIE (TOEKOMST) 

 

KWALITEITSVERBETERING 

Betrokken zijn bij de organisatie en inhoud van de opleidingen indien nodig: op te nemen met Sofie 
zodra ze terug is. 
Mee denken en mee werken aan de organisatie van bijscholingen. De wens van de commissie is om 
vooraf geïnformeerd te worden als er bijscholingen gepland worden (ook van Recreatie, Jeugd,…). 
Zo kan vooraf eventueel nog bijsturing, extra informatie of financiële steun gegeven worden.  
Financieel zijn er toch wat mogelijkheden binnen de VAT  meer bijscholingen ondersteunen, 
betere trainers/sprekers uitnodigen. Kwaliteitsmanagers kunnen voorstellen doen. 
Mediatheek: hoe kunnen we de trainers opnieuw meer betrekken bij de mediatheek. Tegenwoordig 
is heel veel informatie te vinden op het internet, toch kan deze vorm ook nog zijn nut hebben. 
Bij het verspreiden van informatie moet natuurlijk altijd opgelet worden dat hiervoor toelating is. 
Roger zal hier verder informatie over inwinnen. 
Praktijksessies van bijscholingen zouden gefilmd kunnen worden en dan via Youtube op de website 
geplaatst.  
Soms is de taal van een artikel een probleem. We kijken ook eens uit naar Nederlandstalige 
tijdschriften. 
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BELANGENBEHARTIGING TRAINERS TOV ATLETEN, CLUB EN FEDERATIE 

Meer contact met de clubs: clubtrainers meer betrekken bij regionale werking. Probleem: niet elke 
trainer kan een atleet vergezellen naar een regionale training.  
– Vaak valt het samen met een training van de eigen club en kan men andere atleten niet in de kou 
laten staan.   
- Bepaalde reistrajecten nemen veel tijd in beslag 
Samenwerking tussen de (trainers van) clubs bevorderen: mentaliteitswijziging nodig in de clubs: 
nog te veel angst om atleten te verliezen bij samenwerking met andere trainers/clubs. Nochtans is 
het niet meer mogelijk dat alle clubs alle disciplines aanbieden.  

Neutrale trainers kunnen hier een oplossing zijn, maar dan moet de mogelijkheid bestaan om als 
trainer rechtstreeks bij de VAL aan te sluiten ipv bij een club.  
 
Stimuleren dat trainers betrokken zijn bij het bestuur van de club. Meestal is dit toch al wel het 
geval.  
 

ETHIEK 

Trainers op de hoogte brengen van belangrijke informatie met betrekking tot dit onderwerp. Komt 
nu ook wel in de officiële berichten, maar dit kan zeker ook persoonlijk overgebracht worden via de 
infomails. En dit met een duidelijke link naar de uitgebreidere info op de website.  
 

INTERACTIE MET DE FEDERATIE (BELEIDSCOMMISSIES) 

Hoe weten we wat er in de beleidscommissies besproken wordt zodat er vooraf suggesties kunnen 
gedaan worden vanwege de trainers? 

Vb. de Running & Co dag en de bijscholingen voor recreatie  er kon een inbreng van de VAT zijn.  
Niet iedereen kreeg kledij. Misschien had dit ook een oplossing kunnen krijgen. 
Bedenkingen bij de recreantenwerking: recreantentrainers worden beter beloond dan 
disciplinetrainers? 

In elke beleidscommissie zit minstens één trainer. Dit zou de contactpersoon kunnen zijn met de 
VAT-commissie.  

 

NIEUWE LEDEN VOOR DE COMMISSIE 

 
Door het ontslag van 4 leden is er ruimte voor nieuwe mensen. Ideaal zou zijn dat deze plaatsen 
ingevuld worden door trainers die in de beleidscommissies zitten. Nu is dat reeds het geval voor Tim 
Moriau die ook in de Recreatiecommissie zit. 
Competitie? Jeugd? Topsport?  
 

FINANCIEEL 

De VAT blijkt een winstgevende zaak te zijn voor de Vlaamse Atletiekliga. Er moet natuurlijk ook 
rekening gehouden worden met de algemene kosten zoals personeel, drukwerk, portkosten. Vraag 
blijft of de trainers moeten weten wat er met de lidgelden gebeurt? Het zijn wel voor het grootste 
deel de clubs die het lidgeld betalen en zij  hebben inzicht in de globale rekeningen van de VAL en 
kunnen zo zien welk budget er is.  

 

VOLGENDE VERGADERING 

Gezien er op maandag 16 april 2018 Raad van Bestuur is wordt deze vergadering verplaatst naar 
maandag 23 april. Jullie ontvangen nog een uitnodiging. 
Zodra de agenda’s beschikbaar zijn wordt deze opgestuurd naar de commissieleden. 
 


