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Triatlon Vlaanderen – 16 december 2020 – Raad van Bestuur
Locatie: Online overleg via MS Teams
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•
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Michaël Schouwaerts
Bart Thijs
Luc Langeraert
Bieke Verscheure
Tom Schippers
Katty Van Driessche

VERONTSCHULDIGD
AGENDA RAAD VAN BESTUUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Overlopen verslag vorige vergadering
Feedback dagelijkse werking
Financiële stand van zaken
Algemene vergadering 2021 (zie bijlage)
Hall of Fame (zie bijlage)
Resultaat assessment Headcoach (zie bijlage)
Aankoop wisselzone & contract Trainingpeaks (zie bijlage)
Promotie wedstrijdcircuits (zie bijlage)
Sportkampen (zie bijlage)
Multisportevent Olivier Smekens (zie mail bijlage)
Intentieverklaring Sport Vlaanderen Willebroek (zie bijlage)
Opleidingsplan trainers 2021 (zie bijlage)
Varia
o Europe Triathlon: kandidatuur Reinout (Development) & Dirk Bogaert (Technical)
o Containercup
o Debriefing overleg Be3

Verslag Raad van Bestuur 3VL

NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
1. Overlopen verslag vorige vergadering
Het vorige verslag werd overlopen en goedgekeurd.
2. Feedback dagelijkse werking
Er werd feedback gegeven over de dagelijkse werking:
- Het aantal clubs is gestegen van 92 (2020) naar 96 (2021);
- De individuele lidmaatschappen kenden een lichte daling in 2020 ten opzichte van 2019, dit
is niet onlogisch gezien het beperkte aanbod dat er was afgelopen zomer;
- De clubgesprekken worden verder gezet, momenteel hebben 54 clubs reeds een gesprek
achter de rug;
- Topsportcommissie vond plaats afgelopen maand;
- Onder andere het tuchtreglement is in verdere opmaak met de leden van de GES-commissie.
3. Financiële stand van zaken
Er wordt een overzicht gegeven van de financiële toestand van de federatie en de jaarafsluit van
2020. Ondanks het moeilijke jaar zal door de genomen beslissingen het jaar positief afgesloten kunnen
worden.
4. Algemene vergadering 2021
De timing van de Algemene vergadering 2021 wordt goedgekeurd, deze zal plaatsvinden op 13 maart
2021. Op de Raad van Bestuur van januari wordt dit verder inhoudelijk toegelicht (oa
statutenwijziging).
Verder wordt er beslist om clubs actief te informeren en in te lichten over de mogelijkheid om
effectief lid te worden en zo ook stemrecht te hebben.
5. Hall of Fame
Het voorstel voor de verdere uitbouw van de Hall of Fame wordt toegelicht. Dit is een goede basis en
moet verder uitgewerkt worden met volgende aandachtspunten:
- Keuze voor optie 1 (overwinningen op wereldniveau);
- Naast de strikte prestatiecriteria mogelijkheid inbouwen om personen te kunnen voordragen
die een zeer grote verdienste hebben zonder aan de strikte prestatiecriteria te voldoen.
6. Resultaat assessment Headcoach
De procedure voor Headcoach is afgerond waarbij er geen kandidaten worden weerhouden. Begin
2021 wordt verder bekeken hoe we gevolg aan zullen geven.
7. Aankoop wisselzone & contract Trainingpeaks
De aankoop van een wisselzone en verlenging van het contract met Trainingpeaks worden
goedgekeurd.
Naar aanleiding van agendapunt van de wisselzone is er een discussie over de ondersteuning die we
geven aan clubs en meer commerciële organisatoren. Dit wordt verder uitgewerkt tegen de volgende
vergadering.
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8. Promotie wedstrijdcircuits
De inzet van foto- en videomateriaal voor de Cross Duatlon Series wordt goedgekeurd. Op basis van
evaluatie te bekijken hoe we hier in de toekomst verder met om gaan. (bijvoorbeeld: wat met dubbele
bezetting van wedstrijden in zelfde weekend, kan zelfde kwaliteit behouden blijven?).
9. Sportkampen
Er wordt goedgekeurd om een platform en communicatie via onze website op te zetten om
sportkampen extra te ondersteunen. De organisatie van een kamp en de communicatie via onze
website kan enkel gebeuren voor sportkampen waar onze clubs hun akkoord voor geven.
10. Multisportevent
De voorstelling van een nieuw multisportevenement ten voordelen van PRO atleten wordt ter
informatie meegegeven. Na de infovergadering volgende week woensdag wordt bekeken we hoe we
hiermee verder omgaan.
11. Intentieverklaring Sport Vlaanderen Willebroek
De finale versie van de intentieverklaring met Sport Vlaanderen voor een verhuis naar Willebroek
wordt voorgelegd en goedgekeurd. Er wordt nu tot ondertekening overgegaan.
12. Opleidingsplan trainers 2021
Het opleidingsplan voor trainers in 2021 wordt ter informatie meegegeven.
13. Varia
o

Europe Triathlon: kandidatuur Reinout (Development) & Dirk Bogaert (Technical)

Er wordt goedgekeurd om Reinout Van Schuylenbergh voor te dragen als kandidaat voor de
Development commissie en Dirk Bogaert als kandidaat voor de Technical commissie bij Europe
Triathlon.
o

Debriefing overleg Be3

Op maandag 14/12/2020 vond een bestuursvergadering van Be3 plaats in een constructieve sfeer.
Volgende punten moeten hierbij verder opgevolgd worden:
- De nationale loterij verwacht een grotere visibiliteit, hiervoor zal een voorstel worden
uitgewerkt;
- De financiële verwerking van het sponsoringcontract met Bioracer moet verder afgestemd
worden.

