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Triatlon Vlaanderen – 8 september 2021 – Bestuursorgaan
Locatie: Sportoase Knokke-Heist, Duinenwater 43, 8300 Knokke-Heist
AANWEZIG
•
•
•
•
•
•
•
•

Michaël Schouwaerts
Bart Thijs
Bieke Verscheure
Niki Devoldere
Olivier Smekens
Hans Feryn
Katty Van Driessche
Tom Schippers

VERONTSCHULDIGD
•

Luc Langeraert
AGENDA BESTUURSORGAAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Overlopen verslag vorige vergadering
Halfjaarlijkse rapportage 2021 (zie bijlage)
Jaaractieplan 2022 (zie bijlage)
Jeugdsportactieplan
Evaluatie Tokyo 2020 (intern & extern)
Debriefing GES commissie: externe API (topsport) + mandaat noodteam
Ledenbevraging (atleten, clubs, organisatoren)
Evaluatie en verderzetting Training Days (zwemmen, fietsen, lopen)
Deelnemers aan wedstrijden (database atleten zonder licentie)
Varia
a. Buitengewone algemene vergadering Vlaams Sporttribunaal
b. Verkiezingen BOIC
c. Goed Bestuur (Hans Feryn)
d. Slotevent open water & huldiging Hall of Fame
e. Wisselzone
f. Tijdsmeting/app
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VERSLAG BESTUURSORGAAN
1. Overlopen verslag vorige vergadering
2. Halfjaarlijkse rapportage 2021
Het halfjaarlijks rapportagedocument werd overlopen met volgende opmerkingen:
•
•

Aantal absolute cijfers toevoegen met betrekking tot Training Days;
Na kalenderjaar vergelijking maken met andere federaties.

Er wordt akkoord gegaan om dit document te delen met de leden via de volgende nieuwsbrief.
3. Jaaractieplan 2022
Op basis van de verkregen input werd een voorstel tot jaaractieplan opgemaakt. Volgende
opmerkingen worden hierbij gemaakt:
•
•
•
•

•
•
•
•

Training Days: verder uit te bouwen met aandacht voor uitbreiding in disciplines, geografische
spreiding en inhoudelijke uitwerking (uitnodigen van experten);
Age group: vooral inzetten op betere informatiedoorstroming. Volledig age group beleid is
nationale materie;
Bedrijfssport: focus op het toeleiden naar bestaande wedstrijden in samenwerking met
organisaties die hier reeds op inzetten (bv. bedrijssportfederatie, energylab,…);
Inclusiviteit: focus op uitwerken G-Sport beleid. Hoe organisaties toegankelijker maken en
traject rond Paralympische Spelen. Op basis van gesprekken met G-sport Vlaanderen kan hier
visienota over gemaakt worden;
Proeflicentie: akkoord;
Officials: akkoord aanstelling verantwoordelijke voor werking officials;
Begeleiding na topsportcarrière: focus op informeren en toeleiden naar reeds bestaande
trajecten (Sport Vlaanderen, VDAB,…);
API topsport: akkoord met aanstelling API topsport.

Op basis van de verkregen input wordt dit document herwerkt tot definitief jaaractieplan.
4. Jeugdsportactieplan
Dit wordt ingepland op volgend bestuursorgaan in aanwezigheid van Sofie.
5. Evaluatie Tokyo 2020 (intern & extern)
Een evaluatie van de Olympische Spelen (incl. vooruitblik naar toekomst) wordt voorbereid door
Nick/Reinout. In oktober wordt er ruimte voorzien om deze te bespreken.
6. Debriefing GES commissie: externe API (topsport) + mandaat noodteam
Akkoord met aanstelling API topsport.
7. Ledenbevraging (atleten, clubs, organisatoren)
Ter evaluatie van het lopende jaar en voorbereiding van AV 2022 zal een bevraging worden gedaan
bij verschillende stakeholders.
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8. Evaluatie en verderzetting Training Days (zwemmen, fietsen, lopen)
Verder uit te bouwen met aandacht voor uitbreiding in disciplines, geografische spreiding en
inhoudelijke uitwerking (uitnodigen van experten).
9. Deelnemers aan wedstrijden (database atleten zonder licentie)
Er zal actief worden ingezet op de toeleiding van atleten die deelnemen aan wedstrijden met
daglicentie naar lidmaatschap bij clubs/federatie.
10. Varia
a. Buitengewone algemene vergadering Vlaams Sporttribunaal
11/10 is er een BAV van het Vlaams Sporttribunaal gepland.
b. Verkiezingen BOIC
10/09 voorzittersverkiezing BOIC.
c. Goed Bestuur (Hans Feryn)
Hans geeft toelichting bij een opdracht rond goed bestuur in het kader van een opleiding. De
bevindingen van deze opdracht zullen gedeeld worden met het bestuur.
d. Slotevent open water & huldiging Hall of Fame
De planning van het slotevent van het openwaterseizoen werd overlopen.
e. Wisselzone/materiaal webshop
Na het seizoen zal via een bevraging aan de organisatoren een evaluatie van de webshop gemaakt
worden om eventuele bijsturingen te doen.
f.

Tijdsmeting/app

Een aantal opmerkingen in verband met de timing worden ter harte genomen. De ontwikkeling van
de website/app verloopt op schema.
g. Slotfeest circuits 23/10
Het slotmoment van de circuits blijft behouden op zaterdag 23 oktober. Er zal gewerkt worden met
een Covid Safe Ticket.
h. Verzekering
Er wordt navraag gedaan in hoeverre de verzekering uitgebreid kan worden met een aantal zaken (bv.
materiaal).

