DIT WAS 2020!
STRUCTUUR & ALGEMENE WERKING

CLUBS EN ATLETEN

HERVORMING NAAR
SERVICEORGANISATIE

TIJDELIJKE REM OP DE GROEI DOOR
CORONA

De Raad van Bestuur werd herverkozen en sprak de ambitie uit
om te groeien zowel in kwantiteit als in kwaliteit tot een
klantgerichte service organisatie. Een nieuw beleidsplan werd in
die zin opgemaakt en opgebouwd rond 4 pijlers: Verbinding,
Groei, Kwaliteit en Goed bestuur.

In 2020 telde 3VL 93 aangesloten clubs en 4.616 aangesloten
individuele personen. Een daling met 2% tov 2019. Dat dit slechts
een tijdelijke rem op de groei is blijkt reeds uit de eerste cijfers
van 2021, waar we opnieuw met een stijgende curve kunnen
aanknopen.

TOPSPORT

EVENEMENTEN

UITSTEL KAMPIOENSCHAPPEN

CORONAPROOF AANBOD

De internationale kampioenschappen waren zeer beperkt. Toch
noteerden we met een 5de plaats op WK Mixed team, een 4de
plaats op het WK van Jelle Geens en 2x zilver U23 op het EK
duatlon enkele mooie prestaties. Daarnaast werd ook hier de
focus verlegd naar het faciliteren en ondersteunen van onze
topsporters om hen zo goed als mogelijk te kunnen laten trainen.

De impact op de wedstrijdkalender was uiteraard groot. Toch
slaagden we er, dankzij de gezamenljke inzet met onze
organisatoren, in een coronaproof aanbod te hebben:

ONDERSTEUNING NOODFONDS

EVENEMENTEN

MEER DAN 100% VAN
STEUNMAATREGELEN NAAR LEDEN

ONTWIKKELING NIEUWE CIRCUITS

Team Triathlon Series
19 wedstrijden

Triatlon Vlaanderen kreeg 91.631 EUR middelen uit het Vlaams
noodfonds. Deze werden voor meer dan 100% uitgekeerd aan:
Clubs: 50.356 EUR
Organisatoren: 32.650 EUR
Individuele leden: 8.625 EUR

In 2020 keken we ook reeds vooruit naar 2021 en ontwikkelden
we concepten om 5 competitieve circuits te kunnen aanbieden:
Cross Duatlon Series
Lotto Duatlon Series
Team Triathlon Series
Bro.Go Triatloncup
Jeugdcup

NIEUWE LIDMAATSCHAPSSTRUCTUUR

VERBETERDE DIENSTVERLENING

AANDACHT VOOR JEUGD EN RECREATIEVE
LEDEN

PERMANENTE ONTWIKKELING VAN DE
DIENSTVERLENING

De lidmaatschapsstructuur werd hervormd, met specifieke
aandacht voor een aantrekkelijk aanbod voor jeugd- en
recreatieve leden, 2 doelgroepen die bijzondere aandacht zullen
krijgen de komende jaren.

Voor verschillende stakeholders zorgden we voor een verbeterde
dienstverlening:
Webshop voor organisatoren
Extra functionaliteiten aan het ledenplatform voor clubs
Verbeterde promotie van evenementen

AANDACHT VOOR ALLE DISCIPLINES

FINANCIEEL RESULTAAT

DUATLON EN MULTISPORT IN DE KIJKER

POSITIEF RESULTAAT INZETTEN VOOR
NIEUWE INITIATIEVEN

De diversiteit aan disciplines een kracht van onze sport, we
zetten hier dan ook breed op in. Zowel in ondersteuning van
clubs, atleten als bij ontwikkeling van evenementen merken we
een toename van de interesse en aandacht voor alle disciplines.

Ondanks de uitdagingen afgelopen jaar kunnen we een positief
resultaat voorleggen. Dit is het resultaat van een gezond,
realistisch financieel beleid. De middelen zullen deels ingezet
worden als reserve voor toekomstige uitdagingen, en daarnaast
om te investeren in de verdere ontwikkeling.

OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN

GOED BESTUUR

GROOT SUCCES ONLINE AANBOD

ACTIEPLAN

De coronapandemie zorgde ook voor een versnelde ingang van
het online leren. Zowel de VTS-opleidingen (4), de bijscholingen
(9) als het congres werden digitaal aangeboden en konden
rekenen op grote interesse.

Op basis van de indicatoren van Sport Vlaanderen werd een
actieplan Goed Bestuur opgemaakt en uitgevoerd. Dit resulteerde
in een wijziging van het intern reglement en een voorstel tot
wijziging van statuten.

WWW.TRIATLON.VLAANDEREN

