Verslag topsportcommissie 24 september ‘20
Virtueel via videoconferencing
Aanwezig: Nick Baelus, Matthias Verstraelen, Glenn Poleunis, Bert Six
Afwezig met kennisgeving: Bart Thijs, Erwin Koninckx, Philippe Preat, Loic Hélin, Simon De Cuyper,
Thomas Steurbaut, Mathieu Gram, Johan Smolders

De volgende agendapunten werden besproken:

Beleidsplan topsport 2021-2024
De leden hadden geen bijzondere opmerkingen meer op het document ‘Beleidsplan topsport’ dat
werd ingediend bij Sport Vlaanderen.

WK Hamburg: debriefing
NB en RVS gaven een relaas van de ervaringen en bevindingen van het recente WK in Hamburg. Er is
door NB en RVS een takenlijst opgemaakt van welke elementen nog verder dienen op punt gezet te
worden om maximaal voorbereid te zijn ifv OS-medaille.

Budgetvragen ontwikkelingsprogramma
Situering:
1) Wauter Derycke heeft in de zomerperiode minder taken opgenomen in het development
programma. Deze taken werden door de collega’s opgevangen. Dit heeft een impact op de
budgetverdeling voor elke coach in het programma. Vandaar de vraag voor een verschuiving
van middelen binnen de toegekende middelen door Sport Vlaanderen.
2) Vanuit het veld komen vragen voor ondersteuning van het trainingsprogramma voor de
atleten met F-statuut. Oa voor onkosten voor extra begeleiding en infrastructuur.
Voorstellen:
Ad 1) Verschuiving middelen development trainers van Wauter Derycke naar de andere 4
development coaches. Er wordt een concreet voorstel voorgelegd voor akkoord aan Sport
Vlaanderen
Ad 2) De vergadering vindt het principe van een werkingsbudget voor atleten met een F-statuut als
extra aanvulling op de bestaande ondersteuning een goed idee. Volgend voorstel werd voorgelegd
aan de vergadering en zal voor akkoord voorgelegd worden aan Sport Vlaanderen (binnen de
toegekende middelen voor ontwikkelingsprogramma’s):
a.
b.
c.
d.
e.

Invullen trainingsuren tijdens de schooluren: development coach (= voorzien)
Invullen trainingsuren tijdens de schooluren: externe coach trainer A (= voorzien)
Invullen trainingsuren tijdens de schooluren: fysio of disciplinecoach: 25€/week/atleet
Werkingsbudget per F-statuut (bv huur accommodatie, extern expert): 500€ / jaar
Kledijpakket per F-statuut: nog uit te werken binnen de beschikbare sponsormiddelen

Dossier TSD: Stenn Goetstouwers
RVS heeft een dossier voorbereid en reeds met de verantwoordelijken binnen Defensie besproken.
De behaalde resultaten in 2019 komen voor Defensie in aanmerking voor een aanvraag. Het dossier
wordt afgewerkt en ingediend begin oktober.

Dossiers profparcours:
Dossier voor Diego Van Looy: aanvraag is te hernieuwen einde van het seizoen.
Dossier voor Christophe De Keyser: aanvraag is te hernieuwen einde van het seizoen.
De vergadering vindt het opportuun om met beide atleten nog een evaluatie en planningsgesprek te
houden. Hiertoe werden de atleten reeds uitgenodigd.

Dossier in voorbereiding (brainstorming): samenwerking VZF
Er werd door NB en RVS reeds een verkennend gesprek gehouden met de VZF ivm een mogelijke
samenwerking op vlak van topsport en trainersopleiding. Dit gesprek wordt later nog vervolgd ifv
concrete maatregelen.

Dossier in voorbereiding: selectiecriteria EK/WK 2021 + lijsten
topsportkernen 2021
RVS bereidt deze documenten voor ter advies voor de volgende topsportcommissie

Ter informatie: dossiers studenten-topsport
Jelle Geens: goedgekeurd tot 31/12/2020 (contract)
Kiara Lenaertz: goedgekeurd tot 31/12/2020 (onkostenvergoeding)
Hanne De Vet: goedgekeurd tot 31/12/2020 (onkostenvergoeding)

Ter informatie: contract Valerie Barthelemy
Tewerkstellingscontract goedgekeurd tot 31/12/2020 en verlengbaar voor een volgend seizoen
(prestatiecriteria werden voldaan).

Ter informatie: documenten BOIC
Presentatie OCP beschikbaar via MS Teams
Selectiecriteria BOIC OS Tokyo beschikbaar via MS Teams

Ter informatie: programma ‘development’ (in opmaak)
Het programma voor development wordt opgebouwd met oa de volgende activiteiten:
•
•
•
•
•
•

Selectie BOIC stage november 2020
Trainingsmomenten: thematisch rond “triatlonzwemmen”
Stages
Duidelijkere lijnen ivm opvolging vanuit development (coach-the-coach)
Testdagen: video analyses, lactaattests
Evaluatiegesprekken atleten: 15 & 22 oktober & 1 december

•

Oudercontacten

Ter informatie: programma ‘multisport’ (in opmaak)
Het programma voor multisport wordt opgebouwd in synergie met het development programma

