Verslag topsportcommissie 2 juli ‘20
Aanwezig: Nick Baelus, Simon De Cuyper, Bert Six, Thomas Steurbaut, Reinout Van Schuylenbergh
Verontschuldigd: Loïc Helin, Glenn Poleunis, Matthias Verstraelen, Philippe Preat, Mathieu Gram, Johan Smolders Erwin
Koninckx, Bart Thijs,
MS Teams vergadering (19:00 – 21:00)
Agenda
-

Follow-up vorige vergadering
Ontwikkelingsprogramma’s
Prestatieprogramma’s
Multisportprogramma
Beleidsplan
Varia

F-statuut
De selectiecriteria werden door de selectiecommissie van Sport Vlaanderen aanvaard. Deze criteria werden
inmiddels op de website gepubliceerd.
Het dossier van Raf De Dobbelaere werd aanvaard.
Nog een aantal dossiers zijn in voorbereiding. Een extra testdag is voorzien op 26 juli, Mechelen (aangekondigd via
de website).

Stand van zaken ontwikkelingsprogramma’s
Wauter Derycke besliste om een stap terug te zetten in het development project. De opvolging van de atleten blijft
evenwel verzekerd.
Op korte termijn staan de volgende activiteiten op het programma:
Test event: 11 juli Willebroek
Testdag Mechelen: 400 – 3000 time trials (F-statuut): 26 juli
Stage Wachtebeke: 27-31 juli
Youth and Junior Virtual Pan European Challenge Series onder initiatief van GBR, IRL, ITA & BEL: Dit is een pan
Europees project voor een brede groep van jeugd, junior en U23 atleten met als doel een perspectief te bieden en
de triatlongemeenschap te versterken.

Stand van zaken prestatieprogramma’s
EK Tartu (elite) gaat door. Voorbereidingen worden getroffen.
Problematiek WK’s: reisrestricties voor oa USA, UK, IRL, CAN, AUS, NZL, waardoor wellicht dit seizoen geen WK
titels.
SDC: moeilijke situatie tekent zich ook af voor het WTS circuit. Pas als er 3 WTS manches doorgaan zou World
Triathlon een titel willen uitreiken voor de winnaar van de series. Het blijft controversieel aangezien veel landen
nog niet zullen kunnen deelnemen.

Stand van zaken multisportprogramma’s
Selectie WK Zofingen
o Diego Van Looy
o Seppe Odeyn
o Jan Petralia

o Lotte Claes
o Maurine Ricour
Volgende week wordt deze selectie bekend gemaakt. Immers, of de WK organisatie zal doorgaan staat
momenteel ter discussie.
Selectie Bled: race afgelast
Selectie Targu Mures: niet besproken

Beleidsplan
Een ontwerptekst ‘beleidsplan topsport’ is vergevorderd en staat open voor revisie en opmerkingen. (gedeeld
document via MS Teams)
Tijdens de vergadering werd het document volledig doorlopen en nota genomen van de opmerkingen. Deze
worden eerstdaags verwerkt.
Alle leden van de commissie worden uitgenodigd om het document nog in detail te lezen en eventuele
opmerkingen aan te geven.
Tegen de volgende vergadering zal er ook een aanzet van budgetraming toegevoegd worden.

Varia
Disclaimer tekst over de corona-preventiemaatregelen en -risico’s voor de ouders wiens kinderen geselecteerd
zijn voor een internationale zending.
In de week van 20 juli wordt een nieuwe commissie gepland met het beleidsplan als belangrijkste agendapunt.

