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Triatlon Vlaanderen – 8 april 2020 – Raad van Bestuur
Locatie: Beraadslaging per mail
AANWEZIG (= deelgenomen aan beraadslaging per mail)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michaël Schouwaerts
Bart Thijs
Katty Van Driessche
Kristof Van Daele
Bieke Verscheure
Luc Langeraert
Stefaan Depaepe
Claude Van den Hurck
Tom Schippers

NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
1. Debriefing dagelijkse werking 3VL
Tom Schippers geeft een debriefing over de dagelijkse werking van 3VL, volgende zaken werden
hierbij aangestipt:
-

Alle medewerkers doen momenteel aan telewerk;
De bereikbaarheid van 3Vl blijft gegarandeerd via de gebruikelijke contactgegevens;
Er wordt maximaal ingezet op communicatie om de leden te blijven informeren;
Er werd een open kanaal opgezet in de Triathlon Academy om leden alternatieve content en
trainingen aan te bieden.

2. Annuleringen wedstrijden nav Corona
Omwille van de coronacrisis moeten veel wedstrijden worden geannuleerd. Om de impact voor
organisatoren en atleten zo beperkt mogelijk te houden wordt overeenstemming bereikt om aan alle
organisatoren volgende scenario’s voor te leggen:
-

Scenario 1: terugbetaling van atleten. 3VL faciliteert deze terugbetaling en ontlast de
organisator van alle administratieve handelingen.
Scenario 2: organisator biedt alternatieve wedstrijd aan. In dit geval neemt de organisator de
administratieve handelingen zelf op.

Om alle verdere gevolgen van kortbij op de te volgen worden Bart Thijs en Bieke Verscheure aangeduid
als aanspreekpunten vanuit de Raad van Bestuur.
3. Automatische communicatie
Er wordt een voorstel goedgekeurd om aanpassingen door te voeren aan de automatische
communicatie. Door de firma “Hit The Moon” zal een aangepast ontwerp van lay-out worden
ontworpen, waarna ook een aantal functionaliteiten worden toegevoegd aan het 3ntrance platform:
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-

Automatisch ziekteattest bij inschrijving atleten;
Mogelijkheden voor clubs/organisatoren om logo’s van sponsors toe te voegen;
Clubs krijgen mogelijkheid om in zelfde lay-out berichten naar hun leden te sturen.

Het totale budget voor deze aanpassingen wordt geraamd op 3.000 EUR.
4. Algemene vergadering
De procedure om de Algemene Vergadering op een alternatieve wijze te organiseren wordt
goedgekeurd:
-

26/3: de documenten worden per mail doorgestuurd;
9/4: deadline voor stellen vragen;
10/4: versturen elektronische stemformulieren;
16/4: deadline stemming;
17/4: opmaak verslag en bekendmaking resultaten.

5. Financiële impact coronacrisis
De financiële impact van de coronacrisis wordt in kaart gebracht. Voorlopig worden er nog geen
compensatiemaatregelen beslist. De totale financiële impact moet na de crisis eerst bekeken worden.
6. Openwaterzwemmen
Een voorstel om openwaterzwemmen in Kortrijk toegankelijk te maken voor alle leden van 3VL wordt
voorgelegd. Na beraadslaging wordt beslist dit voorlopig niet in praktijk te brengen. Iedereen staat
achter het principe, maar er moet een bredere bevraging en een breder kader gecreëerd worden over
verschillende clubs heen. Het is de bedoeling een project over volledig Vlaanderen te hebben zodat
iedere club/atleet binnen aanvaardbare afstand aan openwaterzwemmen kan doen. Dit wordt in die
zin verder opgenomen.
7. Jeugdfonds 2020
Omwille van de coronacrisis kan er niet meer voldaan worden aan alle criteria van het jeugdfonds
2020. Sport Vlaanderen biedt de mogelijkheid om uitzonderlijk het reglement hierop nog aan te
passen. Een aangepast reglement wordt voorgelegd en goedgekeurd. Dit zal worden gecommuniceerd
naar Sport Vlaanderen en de deelnemende clubs.
8. Topsportcommissie
Het verslag van de Topsportcommissie van 12/03 wordt ter info meegegeven.

