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Aanwezig: Koen Volkaerts, Johan Smolders, Nick Baelus, Reinout Van Schuylenbergh
Afwezig met kennisgeving: Pieter Timmermans, Simon De Cuyper, Erwin Koninckx, Johan Druwé, Bert Six,
Thomas Steurbaut

Overlopen to-do vorige vergadering
Wat?
Selectiecriteria OS Tokyo

Wie?
RVS

Criteria project
‘profparcours’

RVS

Criteria ‘niet-Olympische
disciplines’
Procedure uitbetaling ETU
juniorranking

RVS

Procedure omwisseling

RVS bespreekt in BTDF
topsportcommissie

RVS bespreekt in BTDF
topsportcommissie

Resultaat?
Er is een ontwerp gemaakt.
Zie ook infra.
Er is een ontwerp gemaakt,
maar gezien de
vertegenwoordiger voor de
topsporters uit de niet
Olympische disciplines niet
aanwezig was, vond de
vergadering het
aangewezen dit
agendapunt te verplaatsen
naar de volgende
vergadering.
Idem
De BTDF topsportcommissie
volgt het voorstel van de
3VL topsportcommissie, wat
neerkomt dat in het geval
BEL in aanmerking komt voor
deze middelen, deze
worden uitgekeerd aan de
atleten die bijgedragen
hebben aan de ranking.
De BTDF topsportcommissie
wenst het huidige beleid te
behouden en op het einde
van het seizoen te
evalueren.
Nick Baelus oppert om nog
eens duidelijk het systeem te
communiceren naar de
atleten/coaches

Te adviseren agendapunten
Subsidie aanvraag topsport
Reinout lichtte de context toe van deze nieuwe subsidie aanvraag en de krijtlijnen
waarbinnen projecten moeten passen om in aanmerking te kunnen komen. Hij heeft een
voorstel opgemaakt en een prioriteitenvolgorde aan gekoppeld.
De commissie ging akkoord met de inhoud, budgettering en de prioriteiten van de
voorgestelde projecten. De commissie is tevens van oordeel dat indien Sport Vlaanderen
een lager dan gevraagd budget zou toekennen om projecten met een lagere prioriteit
te laten vallen ten voordele van de volledige uitvoering van de projecten met een
hogere prioriteit.
De volgende projecten worden ingediend:
•
•
•
•
•

Prioriteit 1: Prestatieprogramma: ondersteuning extra programma- en
begeleidingskosten
Prioriteit 2: Ontwikkelingsprogramma: versterken professionaliteit trainers
Prioriteit 3: Topsport en wetenschap: project rond wedstrijdanalyses
Prioriteit 4: Huisvesting federatie en topsportwerking topsportcentrum Willebroek
Prioriteit 5: Topsport en wetenschap: studie rond het effect van Pyroplaten op
fietsefficientie en -prestatie

Agendapunt topsportclubs: vergoeding trainers F-statuten
Reinout licht toe dat op de AV een vraag werd gesteld over de besteding van de
middelen rond omkadering binnen ontwikkelingsprogramma’s. Volgens Reinout valt
deze vraag uiteen in 2 onderdelen:
(1) Een subsidie-technisch aspect in verband met de verloning van de headcoach.
Bij afwezigheid van de dossierbeheerder bij Sport Vlaanderen, zal deze toelichting
bij een volgende vergadering worden gegeven.
(2) Een vraag vanuit het veld om de trainers die betrokken zijn bij de begeleiding van
de getecteerde talentvolle jongeren beter te vergoeden. De huidige regeling
wordt als onvoldoende aanzien.
Reinout legt uit dat hij aan (2) (gedeeltelijk) wil tegemoet komen en voorziet binnen de
subsidie aanvraag (vorig agendapunt, prioriteit 2) een vraag naar meer middelen.
Echter, Reinout is van oordeel dat deze middelen enkel maar effect kunnen opleveren
op vlak van topsportprestaties alsook op niveau van instroom, trainings- en
wedstrijdprogramma’s, monitoring, topsportcultuur en permanente vorming op een
hoger niveau wordt gewerkt. Reinout werkt momenteel aan een aantal voorstellen om
te ontwikkelingsprogramma’s bij te sturen en zal zich hierbij inspireren op aangetoonde
succesvolle programma’s en wetenschappelijk onderzoek (ter referentie: “Talent Lab”
van UK Sport, “De weg naar het podium” van NOC*NSF).

Criteria topsporters niet Olympisch programma
Uitgesteld naar de volgende vergadering.

Criteria project ‘profparcours’
Uitgesteld naar de volgende vergadering.

Ter informatie
Selectiecriteria OS Tokyo
Reinout situeert het proces en de visie om tot deze criteria te komen. Hij overloopt
artikelgewijze het ontwerpdocument. De commissie kan zich vinden in het ontwerp. Het
ontwerp dient wel nog juridisch getoetst te worden. Van zodra de sportieve en juridische
toetsing afgerond is, zullen de criteria gepubliceerd worden.

Project INSCYD

Coachesclinic op 20 oktober. Inschrijvingen zullen in de loop van de komende weken
open gaan.

Varia
•

Nick Baelus situeert dat de ETU juniorcup in Melila was opgenomen binnen de
selectiepolitiek voor statuten en het EK junioren. De wedstrijd was evenwel van
eerder matig niveau op vlak van de QOF. Matthias verstraelen vroeg in deze
context of er nog bijkomende criteria worden toegepast voor EK/WK voor hen die
in Melila hebben voldaan aan de criteria. De commissie is van oordeel dat dit niet
kan. Juridisch is dit niet te verantwoorden. Tevens kunnen er nog atleten aan de
selctie toegevoegd worden omdat niet alle selectiekansen reeds achter de rug
zijn. Dit proces moet eerst volledig afgerond vooraleer de selectie definitief kan
agemaakt worden. De commissie gaat wel akkoord, dat Reinout en Nick contact
nemen met de betrokken coaches van atleten die voldaan hebben aan de
criteria, maar mogelijks toch niet het sportieve niveau halen voor een topprestatie
op het EK/WK junioren en desgevallend een alternatief aanbod te maken.

