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Triatlon Vlaanderen – 25 november 2020 – Raad van Bestuur
Locatie: Online overleg via MS Teams
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Michaël Schouwaerts
Bart Thijs
Luc Langeraert
Bieke Verscheure
Tom Schippers
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•

Katty Van Driessche
AGENDA RAAD VAN BESTUUR

1. Gesprekken kandidaat bestuurders:
2. Feedback werking afgelopen weken (uitzonderingsmaatregelen topsport, lancering nieuw
initiatieven, DSKO, …)
3. Procedure Headcoach
4. Afstemmen toelichting beleidsplan 3/12
5. Varia
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NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
1. Gesprekken kandidaat bestuurders
Er worden gesprekken gevoerd met de kandidaat bestuurders om een plaats in te nemen als
gecoöpteerd lid. Hoewel de gesprekken positief verlopen wordt beslist geen van de kandidaten te
weerhouden. Het bestuur wenst deze plaats voor te behouden voor iemand met een sterkte link met
de duatlonsport en aan deze voorwaarde wordt onvoldoende voldaan.
Er zal daarom een nieuwe oproep worden uitgestuurd met specifieke aandacht hiervoor.
2. Feedback werking afgelopen weken (uitzonderingsmaatregelen topsport, lancering
nieuw initiatieven, DSKO, …)
Volgende feedback wordt besproken betreffende de dagelijkse werking van de federatie:
- De afgelopen weken werden een aantal nieuwe circuits aangekondigd. Zeker het
(cross)duatlon circuit werd op veel enthousiasme onthaald en wekt ook interesse van
verschillende atleten om zich aan te sluiten bij de federatie;
- De functie van DSKO zal worden herbevestigd bij de Vlaamse Trainersschool;
- De jeugdcup is in verdere voorbereiding en wordt ook gecommuniceerd de komende weken;
- Er is een ontwerp van principe overeenkomst opgemaakt met Sport Vlaanderen voor een
verhuis naar Hazewinkel, deze zal worden verstuurd naar de bestuursleden voor verdere
feedback;
- Er is een contract met potentiële partner in finale fase om Main Partner te worden van de
federatie;
- Tegen de volgende bestuursvergadering moet er een concreet kader uitgewerkt en
gepresenteerd worden voor het verder ontwikkelen van de Hall of Fame;
- Twee stageplaatsen zijn ingevuld, de stageperiode van deze studenten start op 15 februari
en duurt 6 weken.
3. Procedure Headcoach
Een stand van zaken van de procedure Headcoach wordt besproken.
4. Afstemmen toelichting beleidsplan 3/12
Concept wordt goedgekeurd. Tom zet de verdere praktische details op mail.

