Verslag topsportcommissie 30 juli ‘20
Aanwezig: Bart Thijs, Matthias Verstraelen, Thomas Steurbaut, Nick Baelus, Bert Six, Reinout Van Schuylenbergh
Afwezig met kennisgeving: Loic Helin, Johan Smolders, Glenn Poleunis, Philippe Preat, Mathieu Gram, Simon De Cuyper, Erwin
Koninckx
Vergadering via MS Teams (19:00-22:00)
Agenda:
•

Opvolging werkpunten vorige vergadering

•

Standpunt internationale wedstrijden

•

Actualiteit : meldingen van ongewenst gedrag bij gymnastiek

•

Stand van zaken prestatieprogramma

•

Stand van zaken ontwikkelingsprogramma

•

Stand van zaken multisportprogramma

•

Beleidsplan

•

Varia

Opvolging werkpunten vorige vergadering
•

Alle werkpunten werden afgehandeld

Standpunt internationale wedstrijden
•

•

Gelet op:
o De veiligheid van de atleten en medewerkers primeert;
o De stijgende infectiegraad in heel wat Europese landen;
o De sterke signalen vanuit het medisch team van 3VL en het BOIC ivm de langdurige
gezondheidsgevolgen bij een Covid-19 infectie. Er is vanuit Sport Vlaanderen, noch BOIC
geen enkele druk om atleten te laten racen, bv om een tewerkstellingscontract veilig te
stellen. Sport Vlaanderen en BOIC zijn beschikbaar voor vragen van atleten hierover;
o De beschikbare informatie waarover het 3VL topsportteam en medisch team beschikt,
maken we de inschatting dat er geen veilige omgeving kan gegarandeerd worden op
basis van de ITU richtlijnen voor organisatoren;
o De gevolgen van het missen van het schoolprogramma voor jongeren die zouden
geinfecteerd geraken via een deelname aan een internationale wedstrijd;
o De voorbeeldfunctie die de topsport naar de brede gemeenschap dient te vervullen;
Adviseert de topsportcommissie:
o Geen deelname aan internationale wedstrijden voor jeugd en junioren voor het seizoen
2020. Ouders, trainers en atleten worden geïnformeerd over dit standpunt tijdens de
development stage.
o Deelname voor eliteatleten wordt zeer sterk afgeraden en is enkel acceptabel mits
ITU/LOC een veilige bubbel kan garanderen en mits de atleten alle richtlijnen ivm
preventie en hygiëne hanteren cf de aanbevelingen van Sport Vlaanderen en BOIC. Nick
Baelus zal de atleten contacteren en informeren over dit standpunt.

Actualiteit: melding van ongewenst gedrag bij
gymcoaches
•
•

De actualiteit rond ongewenst gedrag door coaches in een aantal sporten stemt tot nadenken over
onze eigen werking;
De commissie adviseert om een actieplan uit te werken en de GES commissie en de jeugd- en
development coaches hierin te betrekken. In eerste instantie wordt gedacht aan:
o Proactieve bevraging (bv na stage of event) in het kader van kwaliteitsbevraging:
o Onafhankelijk meldpunt installeren, bereikbaar via een laagdrempelig systeem
(chatfunctie?)
o Gedragscode topsportmedewerkers onder de loupe
o Systeem van zelfregulatie onder coaches – ook met jeugdcoaches (breder dan de
topsportwerking)
o Ouders betrekken
o Competentiematrix: element van de matrix dat er een meldpunt bestaat

Stand van zaken prestatieprogramma
Structuur en omkadering
•

Geen bijzonderheden te melden

Prestaties en kwalificatie OS Tokyo
•
•

Veel vragen en onzekerheden blijven bestaan rond het internationaal programma
Marten Van Riel stressfractuur met gunstige prognose

Stand van zaken ontwikkelingsprogramma
Structuur en omkadering
•

Geen bijzonderheden te melden

Programma & training young hammers
•

F-statuten: stand van zaken:
o 4 atleten voldoen aan alle normen. Hun dossier wordt ingediend
o 4 atleten voldoen net niet aan de normen. Er is voldoende argumentatie om hun dossier te
verdedigen. Hun dossier wordt ingediend.
o 2 atleten stromen uit het project uit (einde secundair onderwijs).
o 2 atleten hebben nog niet in voldoende mate aan de normen beantwoord. Hun dossier wordt
niet ingediend.
De topsportcommissie adviseert om het volgende mee te nemen in de deliberatie en concreet te
omschrijven per atleet:
o de impact van de corona situatie op trainingsmogelijkheden, afgelasting van wedstrijden en de
coachingomveging.
o Garanties dat er adequate remediëring komt bij de onderdelen die nog niet op het traject zitten.
Indien hierover onvoldoende zekerheid kan geboden worden, wordt geen dossier ingediend.

•
•
•
•

Stage Wachtebeke: 27-31 juli +oudercontacten
Youth and Junior Virtual Pan European Challenge Series ism GBR, IRL, ITA & BEL
ETU-project ‘Order of merit’ ism GBR, IRL, ITA & BEL. Wordt volgende week gelanceerd.
Uitnodiging voor Super League Amsterdam (triatlon op rollen/loopband): afgemeld omwille van de
corona realiteit

Stand van zaken multisportprogramma
•
•
•

Selectie WK Zofingen: race afgelast
Selectie Bled: race afgelast
Selectie Targu Mures: nog geen selecties bepaald

Beleidsplan 2021-2024
•
•

•

De leden van de vergadering hebben via “track changes” aanpassingen en opmerkingen doorgegeven,
die in de tekst werden geintegreerd.
De commissie staat achter de visie rond:
o Het integraal topsportbeleid, zoals beschreven in de tekst
o Geen revolutie, maar evolutie/perfectioneren van de huidige processen
Het beleidsplan is momenteel geschreven op het sjabloon voor de subsidie aanvraag bij Sport
Vlaanderen. Er zal een synthese gemaakt worden voor externe publicatie op het sjabloon van 3VL.

Varia
•

Data volgende vergaderingen:
o 24 september
o 26 november

