Agenda Bestuursorgaan 3VL

Triatlon Vlaanderen – 27 oktober 2021 – Bestuursorgaan
Locatie: Gaston Crommenlaan 8, 9050 Gent
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Luc Langeraert
Bieke Verscheure
Bart Thijs
Niki Devoldere
Katty Van Driessche
Hans Feryn
Olivier Smekens
Tom Schippers
Sofie Dely
Reinout Van Schuylenbergh
Nick Baelus

VERONTSCHULDIGD
•

Michaël Schouwaerts
AGENDA BESTUURSORGAAN

1.
2.
3.
4.

Overlopen verslag vorige vergadering
Jeugdsportactieplan
Evaluatie Tokyo (Reinout/Nick)
Wedstrijdkalender 2022
a. Stand van zaken circuits
b. Visie afspraken externe organisatoren
5. Evaluatie seizoenslotfeest
6. Docu Vansteelant
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VERSLAG BESTUURSORGAAN
1. Overlopen verslag vorige vergadering
2. Jeugdsportactieplan
Sofie geeft een toelichting over de globale acties uit het jeugdsportactieplan met specifieke aandacht
voor de acties die in 2022 zullen worden opgenomen. Volgende acties worden goedgekeurd en zullen
in 2022 worden opgenomen (budget 32.000 EUR deels uit bestemd fonds jeugd):
•
•
•
•
•
•
•

Ontwikkeling lesboek
Stappenplan opstart jeugdwerking
Inspiratiesessie
Testcase begeleidingstraject 2 clubs
Flexibele deelnamevoorwaarden
Jeugdsportfonds
2 jeugdcircuits

Voor de langere termijn worden specifieke aandachtspunten meegenomen voor de ontwikkeling van
de duatlonsport richting jeugdatleten en het verder onderzoeken van de mogelijkheden richting
schoolsport.
3. Evaluatie Tokyo
Reinout en Nick geven een evaluatie van de Olympische Spelen met een vooruitblik naar de komende
Olympische Spelen. Naast de positieve elementen worden specifieke aandachtspunten meegenomen
met betrekking tot communicatie, samenwerking met LF3, administratieve ondersteuning en de
structuur van het development project.
De presentatie is een eerste aanzet en heeft nood aan verdere opvolging met regelmatige rapportering
de komende maanden. Om te komen tot een duidelijke verdeling van middelen wordt in eerste
instantie verdeling van middelen tussen 3VL en LF3 in kaart gebracht.
4. Wedstrijdkalender 2022
a. Stand van zaken circuits
Een stand van zaken van de wedstrijdcircuits wordt meegegeven met een overzicht van de
organisatoren. Op basis hiervan zal de kalender verder worden ontwikkeld.
b. Visie afspraken externe organisatoren
Een aantal externe organisatoren zoeken toenadering tot de federatie om samen te werken in de
toekomst. Hiermee zullen verder constructieve contacten gehouden maar een gelijke behandeling
van alle organisatoren is belangrijk en dient bewaakt te worden (bv. toepassing daglicenties).
5. Evaluatie seizoenslotfeest
Vanuit de atleten werd positieve feedback gegeven op het seizoenslotfeest. Het was een eerste editie
waarbij nog veel ruimte voor verbetering is. Belangrijkste aandachtspunten om mee te nemen naar
de toekomst:
•
•
•

Organisatie en 3VL uitstraling sterker naar voor brengen;
Wijzigingen aan concept: zittend gedeelte en verhogen showgehalte;
Breder ledenpubliek aanspreken en niet enkel deelnemers circuits;
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Op basis hiervan zal contact genomen worden met een evenementenbureau om tot een aangepast
voorstel te komen.

