Verslag topsportcommissie 12 maart ‘20
Eurovolley centrum – Vilvoorde. 19u-21u.
Aanwezig: Matthias Verstraelen, Johan Smolders, Glenn Poleunis, Bert Six, Loic Helin, Kristof Van Daele, Nick Baelus,
Reinout Van Schuylenbergh
Afwezig met kennisgeving: Claude Vanden Hurk, Philippe Preat, Erwin Koninckx, Mathieu Gram, Thomas Steurbaut

Stand van zaken prestatieprogramma
Structuur en omkadering
-

Geen wijzigingen ten opzichte van het jaaractieplan.

Prestaties en kwalificatie OS Tokyo
-

-

Annulatie Abu Dhabi omwille van corona besmetting bij een van de gasten in het host-hotel.
o Jelle past zijn programma aan en racet Sarasota
o Valerie racet Huelva
o Marten last geen vervangwedstrijden in
Financieel verlies van circa 7.600€ (hotelkosten werden grotendeels gerecupereerd, vluchten waren “nonrefundable”)

Stand van zaken ontwikkelingsprogramma
Structuur en omkadering
-

Geen wijzigingen ten opzichte van het jaaractieplan.

Programma
-

Debriefing stages en testweekend (Development coaches)
o De stage in Monte Gordo werd positief geëvalueerd door zowel de atleten, clubcoaches, ouders als de
begeleidingsstaf van 3VL.
Annulatie Lievin en Melila omwille van coronacrisis: financieel verlies nog niet helemaal duidelijk ifv
annulatiebeleid hotels. Ingeschat op maximaal 1.600€ (3VL); wellicht lager.

Selectiecriteria flexibel leertraject
-

Een aantal leden van de vergadering opperde het voorstel om het flexibel leertraject uit te breiden naar 2e
jaar 2e graad. Dit voorstel werd door de vergadering positief onthaald.
Er werd geen beslissing genomen in verband met de aanpassingen aan de selectiecriteria. Dit agendapunt
wordt naar een volgende vergadering verplaatst.

Rapportering topsport 2019
-

Het rapport werd zonder opmerkingen goedgekeurd.

Beleidsplan 2021-2024
-

De leden van de commissie worden uitgenodigd om het beleidsproces mee vorm te geven.

Varia
1)

Selectiecriteria EK Jeugd/junioren/U23:
a. Niet tegenstaande de recente afgelastingen van selectiewedstrijden werd er gekozen om de
selectieprocedures nog niet aan te passen en de gevolgen van de huidige coronacrisis af te
wachten.
2) Promotiecampagne Belgian Hammers – OS Tokio
a. NB gaf toelichting bij de promotionele activiteiten in de aanloop naar de OS.
3) Datum volgende vergaderingen
a. 14 mei 2020
b. 2 juli 2020
c. 6 augustus 2020
d. 24 september 2020
e. 26 november 2020

Takenlijst
-

Flexibel leertraject: aanvraag toelating organisatie 2e jaar 2e graad:
Flexibel leertraject: aanpassen selectiecriteria
Rapportering topsport: inzenden Sport Vlaanderen
Beleidsplan: opstarten proces

RVS
RVS
RVS
RVS

31 maart
10 mei
31 maart
asap

