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Triatlon Vlaanderen – 2 juni 2021 – Bestuursorgaan
Locatie: Sportoase Brasschaat, Zwembadweg 7, 2930 Brasschaat
AANWEZIG
•
•
•
•
•
•
•
•

Bart Thijs
Luc Langeraert
Bieke Verscheure
Tom Schippers
Michaël Schouwaerts
Niki Devoldere
Olivier Smekens
Hans Feryn

VERONTSCHULDIGD
•

Katty Van Driessche
AGENDA BESTUURSORGAAN

1. Overlopen verslag vorige vergadering
2. Dagelijkse werking
a. Financiële stand van zaken
b. Ledenstatistiek
c. Wedstrijdstatistiek
3. Realisatie jaaractieplan
4. Beleidsfocus laagdrempelig sporten: goedkeuring aangepaste projectaanvraag
5. Bekrachtiging invulling vacatures cross & long distance coach
6. Triatloncongres: samenwerking NTB
7. Be3
8. Preview nieuwe website
9. Update eigen wedstrijdcircuits 3VL
10. Nieuwe projecten:
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VERSLAG BESTUURSORGAAN
1. Overlopen verslag vorige vergadering
2. Dagelijkse werking
a. Financiële stand van zaken
De financiële stand van zaken wordt overlopen. Binnen de begroting van 2021 is er momenteel nog
een marge van +/- 19.000 EUR door een aantal wijzigingen binnen zowel inkomsten als uitgaven.
Er wordt gevraagd een overzicht van de cashpositie toe te voegen aan de rapportering op de volgende
vergadering.
b. Ledenstatistiek
Voor het eerst in de geschiedenis van 3VL ronden we de kaap van 5.000 leden. De groei situeert zich
op alle vlakken (lidtypes, leeftijden, geografische spreiding,…). Volgende aandachtspunten worden
meegegeven voor de verdere opvolging:
-

De groei situeert zich voornamelijk in de clubaansluitingen, het is belangrijk dit in de
communicatie naar de club goed te benadrukken;
Een heel aantal van de aansluitingen zijn afkomstig van de proefaansluitingen. Een goede
opvolging van deze aansluitingen is noodzakelijk om naar volgend jaar toe geen te grote
uitstroom te hebben.
c. Wedstrijdstatistiek

In 2021 is er nog steeds een daling in het aantal wedstrijden wat automatisch leidt tot een daling in
het aantal individuele deelnames.
3. Realisatie jaaractieplan
Het jaaractieplan werd overlopen, de realisatie verloopt op schema.
4. Beleidsfocus laagdrempelig sporten: goedkeuring aangepaste projectaanvraag
De gewijzigde projectaanvraag wordt goedgekeurd.
5. Bekrachtiging invulling vacatures cross & long distance coach
De invulling van de vacatures cross & long distance coach wordt bekrachtigd. Er wordt gevraagd, nu
het kader compleet is, een duidelijke structuur uit te tekenen betreffende doelstellingen,
verwachtingen, beoordelingen én rapportering. Dit wordt verder voorbereid tegen de volgende
vergadering.
6. Triatloncongres: samenwerking NTB
De samenwerking met NTB voor de organisatie van het congres wordt bekrachtigd. Het congres zal
afwisselend worden georganiseerd in Vlaanderen en in Nederland. De editie van 2021 zal plaatsvinden
in Leuven.
7. Be3
De ontwikkelingen van de afgelopen maanden op niveau van Be3 worden overlopen.
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8. Preview nieuwe website
De ontwikkeling van de nieuwe website en digitaal platform verloopt op schema.
9. Update eigen wedstrijdcircuits 3VL
De eigen wedstrijdcircuits worden overlopen. Volgende beslissingen worden hierbij genomen:
- Het prijzengeld van divisie 2 (vd 1ste wedstrijddag) zal worden verdeeld over alle teams en
worden teruggestort;
- Het crossduatloncircuit zal worden georganiseerd met 3 wedstrijddata;
- Het duatloncircuit zal worden georganiseerd met 7 wedstrijddata.
10. Nieuwe projecten:
a. Verhuis kantoren naar Hazewinkel
In afwachting van een nieuwe aankomsttoren op de site Hazewinkel wil Sport Vlaanderen haar
engagement nagekomen om op korte termijn een verhuis van de kantoren naar de site te faciliteren.
Hierbij wordt gekeken naar ruimtes binnen de bestaande gebouwen. In de loop van de maand juni
wordt dit verder opgenomen.

