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Triatlon Vlaanderen – 24 maart 2021 – Bestuursorgaan
Locatie: MS Teams
Datum volgende vergadering: 26 mei 2021
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Overlopen verslag vorige vergadering
Kennismaking bestuursleden + afspraken werking bestuur
Bespreking dagelijkse werking en financiën
Terugblik algemene vergadering
Website & digitaal platform
Budget multisport 2021
Hall of Fame en slotgala: praktische afspraken
Feedback clubgesprekken
Debriefing werking Be3
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NOTULEN BESTUURSORGAAN

1. Overlopen verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd.
2. Kennismaking bestuursleden + afspraken werking bestuur
Na een kennismaking en toelichting van de werking van de federatie en bestuur wordt beslist Michaël
en Olivier als vaste vertegenwoordigers van het bestuursorgaan in het dagelijks bestuur aan te duiden.
De overige bestuursleden worden optioneel uitgenodigd en kunnen indien gewenst aansluiten.
3. Bespreking dagelijkse werking en financiën
De dagelijkse werking werd overlopen aan de hand van het dashboard.
4. Terugblik algemene vergadering
De algemene vergadering werd overlopen, volgende punten kwamen op de vergadering aan bod die
verdere opvolging vragen in de toekomst:
- Jeugdsport
- Inclusiviteit
- Innovatie
- Clubondersteuning
- Recreatie/kleine clubs
Hier wordt verder gevolg aan gegeven door alvast volgende zaken concreet verder uit te werken:
- Jeugdsportactieplan
- Analyse clubondersteuning en bijsturing acties
- Uitbreiding aanbod recreatieve leden (oa trainingsdagen)
- Uitwerking evenementenaanbod en circuits
Volgende zaken worden extra besproken en meegegeven:
- Inclusiviteit en specifiek inzet op G-sport wordt als belangrijk item aangestipt, hieraan is in
het verleden te weinig aandacht geschonken. Op een volgende vergadering wordt dit verder
besproken;
- Bij verdere ontwikkeling van evenementenaanbod voldoende aandacht hebben voor
jeugdduatlons en het opwaarderen (en daarbij ondersteunen) van bestaande
duatlonorganisaties;
- Uit de feedback bleek dat sommige initiatieven nog te weinig gekend zijn onder de leden (bv.
webshop). Bij toekomstige communicaties richting clubs kunnen deze best nog eens onder de
aandacht gebracht worden.
5. Website & digitaal platform
Een eerste preview van de website en de timing wordt overlopen. Katty en Niki zullen actief betrokken
worden bij de verdere ontwikkeling. Olivier zal fungeren als klankbord vanop afstand.
6. Budget multisport 2021
De toegekende subsidies van Sport Vlaanderen zijn hoger dan verwacht, waardoor er binnen de
voorziene middelen extra ruimte is voor initiatieven richting multisport. Volgende gevolgen worden
hieraan gegeven:
- Oproep coaches/aanspreekpersonen cross & long distance.
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-

De vrijgekomen ruimte wordt voorzien om extra medische/wetenschappelijke ondersteuning
te bieden aan de atleten. Hiervoor zal een creditsysteem worden uitgewerkt dat op het
dagelijks bestuur verder wordt besproken.

7. Hall of Fame en slotgala: praktische afspraken
Er wordt goedkeuring gegeven om de Hall of Fame ook verder gevolg te geven in praktijk. Maandelijks
zal er een atleet worden toegevoegd waarbij ook een interview wordt afgenomen door 3athlon.be.
De praktische uitwerking van het slotgala wordt voorbereid en besproken op een volgende dagelijks
bestuur.
8. Feedback clubgesprekken
De feedback van de clubgesprekken werd overlopen en actiepunten goedgekeurd. Deze feedback zal
ook aan de clubs zelf worden bezorgd zodat ook zij transparant kunnen zien welke gevolgen hieraan
worden gegeven.
9. Debriefing werking Be3
Met betrekking tot Be3 worden volgende zaken besproken:
-

Toelichting structuur en werking van Be3;
Mededeling nieuwe naam en logo van LBFTD;
Toelichting bij ontslag Vincent Minot als voorzitter van LBFTD en lid van de RvB van Be3.

10. Varia
Volgende variapunten werden besproken:
- Mascotte: er zijn 15 inzendingen voor een mascotte, op basis hiervan zal nu een stemming
worden georganiseerd;
- Hazewinkel: waarschijnlijk zal er geopteerd worden voor een voor een nieuwbouw ipv
renovatie van de aankomsttoren, hierdoor loopt het project enkele maanden vertraging op;
- De resultaten van Goed Bestuur zijn toegekomen vanuit Sport Vlaanderen, de score verhoogt
van 54% naar 69%;
- Er wordt een concept verder uitgewerkt om open trainingen in de verschillende disciplines
aan te bieden vanuit de federatie.

