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Corona maatregelen
•

De uitzonderingsmaatregelen, waarvan samenvatting in bijlage, werden ter kennisgeving aan de leden
bezorgd.

Subsidies topsport
•

•

Sport Vlaanderen heeft een eerste inzage gegeven in de topsportsubsidies. De officiële toekenning en
het topsportconvenant (samenwerkingsovereenkomst tussen Sport Vlaanderen en 3VL inzake topsport)
volgt nog.
De middelen moeten volstaan om in complementariteit aan de middelen toegekende door het BOIC
en eigen middelen de topsportprojecten te kunnen uitvoeren.

Stavaza OP
•

•

Krokusstage:
o De buitenlandse stage wordt vervangen door een stage in het binnenland.
o Er wordt een protocol voorzien om in veilige omstandigheden en conform de maatregelen de
stage te kunnen organiseren.
o Bijkomend worden Covid tests gevraagd voor alle medewekers en atleten voor en na de stage.
Lotto dossier:
o Er werd een dossier ingediend met projecten inzake talentontwikkeling, complementair aan
het subsidiedossier bij Sport Vlaanderen.
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Stavaza PP – Olympisch
•
•
•

Er werd een briefing gegeven mbt de voorbereidingsprogramma’s voor de OS Tokyo 2020ne
Deze programma’s worden in overleg met de atleten en de omkadering uitgewerkt en besproken.
De topsportmedewerkers betrokken in dit project, houden een wekelijkse evaluatievergadering om de
stand van zaken van de voorbereidingen te bespreken.

Stavaza PP – Multisport
•
•

Er werd een subsidiedossier multisport ingediend als een addendum aan het strategisch plan topsport
2021-2024.
Inhoudelijk is het dossier gebaseerd op de elementen die in het strategisch plan topsport waren
genoteerd. Het gaat vooral over een verduidelijking en geactualiseerd budgetvoorstel.

Terugkoppeling werkgroep project ‘topsportclub’
•
•

•

Er werd een terugkoppeling gegeven in verband met de werkgroep ‘topsportclub’.
Er werden door de vergadering volgende opmerkingen gegeven:
o Het voorgestelde project dient voorafgegaan te worden door een beter ondersteunde
basiswerking voor de jeugd en dit vanaf de leeftijd van instap (6-8 jaar);
o Vanuit het terrein klinkt de nood om bij de competitieve jeugd op voldoende jonge leeftijd
een meer doorgedreven programma aan te bieden onder deskundige begeleiding;
o Het LTAD plan (ontwikkelingsplan) dient de basis te vormen voor een erkenning van een
‘regional academy’ (voorlopige werktitel). Hoewel het project van ‘regional academies’ nog
geen topsport betreft, zouden toptalenten met de aangeboden programma’s wel moeten
kunnen ontwikkelen tot topsporters;
o Er werd ook gewezen op het belang van een verantwoordelijke coach binnen zo’n ‘regional
academy’ en de nood aan begeleiding en structuur op training én wedstrijden;
o Het project kan inspiratie halen uit vergelijkbare modellen uit GBR;
o Organisatorisch dient de erkenning en ondersteuning van ‘regional academies’ gekoppeld te
zijn aan een lidmaatschap bij 3VL, zowel van de atleten, trainers als organisatie (‘club’);
o In functie van de gestelde doelen en de beschikbare middelen op clubniveau, maken
samenwerkingsverbanden tussen clubs wellicht de beste kans om tot een regional academie
uit te groeien. Hierin kunnen ook samenwerkingsverbanden met VZF clubs begrepen worden.
De werkgroep zal op korte termijn het dossier terug opnemen en de remediëringspunten verder
bespreken.

Beleid coaching accounts Trainingpeaks
•

Binnen het beschikbare quotum van accounts wordt de volgende afspraken gehanteerd voor de
toekenning ervan:
o Op basis van atleten op de topsportlijst: account voor de hoofdtrainer
o Koppeling met 3VL account
o Coach is lid 3VL

Module ‘talentcoach’
•

•

Situering van het project: strategisch plan topsport:
o Talentherkenning laten starten in de clubs
o Clubs ondersteunen met opleiding en advies (organisatie van tests)
o Erkenning trainers via opleiding en accreditering ‘talentcoach’
De commissie is positief over het project, mits georienteerd naar permanente vorming van de
jeugdtrainer. Een systeem van jaarlijkse accreditering kan een methodiek zijn om permanente vorming
te stimuleren;
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•

De commissie adviseert om voorzichtig te zijn met “titels” te geven in het domein van
“talentherkenning”.

Communicatie ‘fact sheets’
•

Dit item werd niet besproken. Alle informatie werd wel bezorgd aan de leden voor opmerkingen.

Varia
•

•
•

update Ontwikkelingsplan triatlon
o Het bestaande LTAD plan werd uitvoerig herwerkt op basis van de huidige kennis inzake
talentontwikkelingsmodellen en met introductie van de competentiematrix ‘topsport’;
o Een commissielid gaf aan dat er ook voldoende koppeling moet zijn met projecten en
ondersteuningsmechanismen; zodat de realisatie ervan bereikt wordt;
De topsportconvenanten Kiara Lenaertz en Hanne De Vet werden goedgekeurd en bieden hen extra
ondersteuning in de combinatie van topsport en hoger onderwijs.
Een lid maakte een krtische opmerking over het laattijdig kenbaar maken van de subsidiemiddelen voor
topsport. Er werd een duiding gegeven bij het proces van aanvraag tot toekenning.
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Beste technisch directeur topsport, beste topsportverantwoordelijke,
De maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van COVID 19 zijn al minstens tot 1
maart van toepassing. Met deze mail willen we alle relevante info uit het MB, de FAQ’s en
onze mails/excel files bundelen zodat jullie een duidelijk overzicht hebben van alle
uitzonderingsmaatregelen ifv topsport.
Algemeen kader ifv sport:
• Tot 13j:
Training en competitie toegestaan, zowel indoor als outdoor, zonder
beperkingen. Voor indoor sportactiviteiten is wel een akkoord nodig van een lokaal
bestuur (raadpleeg de website van het lokaal bestuur in functie van het standpunt
hierover). Publiek beperkt tot 1 lid van huishouden per deelnemer.
• Vanaf 13j:
Outdoor: sporten toegestaan in groepen van max 4p, rekening
houden met social distance maatregelen en veiligheidsprotocollen. Eventuele
trainers worden meegerekend in de groep van maximum 4 personen.
Indoor: sporten niet toegestaan, met een uitzondering voor
zwembaden
Algemene principes vanuit topsport:
Onze eerste prioriteit gaat naar de veiligheid en gezondheid van onze topsporters, hun
familieleden en hun omkadering. In deze COVID periode willen we alle onnodige risico’s
vermijden. De uitzonderingen voor topsport zijn essentieel voor onze topsporters die zich
voorbereiden op Olympische Spelen, EK’s en WK’s.
Binnen de uitzonderingsmaatregelen willen we ervoor zorgen dat onze topsporters zich zo
kwalitatief mogelijk kunnen voorbereiden op de belangrijkste internationale competities. Als
er noden/verwachtingen zijn voor onze prioritaire doelgroep waaraan vandaag niet wordt
tegemoet gekomen, dan horen we dat graag zodat we gepaste oplossingen kunnen
zoeken.
We vragen expliciet dat iedereen die betrokken is in het topsportproces aandacht blijft
hebben voor het strikt naleven van de maatregelen zodat de uitzonderingsregels niet onder
druk komen te staan.
Uitzondering voor topsporters:
Onder topsporters worden 3 categorieën verstaan:
1. Profsport:
Profsporters: voor wie topsport belangrijke bron van inkomen is (cfr. hoogste nationale
competitiereeksen in ploegsporten, …), op goedkeuring van de minister en mits voorleggen
van strikte veiligheidsprotocollen (opmaak van verplicht corona draaiboek/protocol door
organisator van competitie) onder toezicht van een arts
• Senioren: deelname aan trainingen en wedstrijden blijven mogelijk, zowel indoor als
outdoor. Kan/mag met contact maar het advies blijft om dit te beperken tijdens
training door oa te werken met vaste sparrings
Deze uitzondering wordt beoordeeld en toegekend op het niveau van de
competitie.
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2. Olympische disciplines:
Elitesporters in prestatieprogramma: nominatieve lijst tussen TD en programma manager SV
• Senioren: trainingen en wedstrijden blijven mogelijk, zowel indoor als outdoor.
Kan/mag met contact maar advies blijft om dit te beperken in training door oa te
werken met vaste sparrings.
• Opvolging, controle, … van de programma’s onder toezicht/verantwoordelijkheid
van een arts en mits goedgekeurd protocol
Beloften in een ontwikkelingsprogramma: nominatieve lijst tussen TD en programma
manager SV
• Trainingen blijven mogelijk, zowel indoor als outdoor. In groepjes van vier, zo veel
mogelijk contactloos of met 1 vaste sparring binnen de groep van 4. Uitbreiding van
aantal contacten binnen de betrokken groep van uitzonderingen is mogelijk op
aanvraag, obv een protocol dat rekening houdt met testing, … (vb voor
ploegsporten)
• Wedstrijden in binnen en buitenland: deelname is mogelijk op aanvraag bij Sport
Vlaanderen ifv timing doelcompetitie (EK/WK of equivalente competitie)
3. Niet Olympische disciplines: nominatieve lijst tussen TD en programma manager SV
Niet olympische disciplines, vermeld op de sporttakkenlijst in functie van een EK/WK dat
reeds gepland staat, voor topsporters met potentieel Top 8.
• Senioren: trainingen en wedstrijden toegestaan, zowel indoor als outdoor. Kan/mag
met contact maar advies blijft om dit te beperken in training door oa te werken met
vaste sparrings.
• Meest relevante jeugdcategorie (die voor aansluiting zorgt op senior niveau), wordt
bepaald door technisch directeur topsport/topsportverantwoordelijke in overleg met
Sport Vlaanderen:
o Training: in groepjes van vier, zo veel mogelijk contactloos of met 1 vaste
sparring binnen de groep van 4. Uitbreiding mogelijk op aanvraag mits
protocol dat rekening houdt met testing, … (vb voor ploegsporten)
o Wedstrijden in binnen en buitenland: deelname is mogelijk op aanvraag bij
Sport Vlaanderen ifv timing doelcompetitie (EK/WK of equivalente
competitie)
Stages buitenland:
• Trainingsstages in het buitenland houden per definitie een verhoogd risico in op
besmetting owv internationaal reizen. Voor bovenstaande doelgroepen zijn
internationale trainingsstages mogelijk met prioriteit voor de senioren en in
onderling overleg met Sport Vlaanderen
Quarantaine (na terugkeer uit buitenland):
• Iedereen moet in quarantaine, ook topsporters, bij terugkeer uit rode zone na verblijf
langer dan 48u.
o Residenten van België (domicilie in België): moeten een PCR-test ondergaan
op dag 1 en dag 7 na terugkeer
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Niet-residenten: moeten een negatieve PCR-test hebben om het land binnen
te mogen (maximum 72 uur voor vertrek afgenomen). Geen test verplicht op
dag 1, wel PCR-test op dag 7.
o Quarantaine kan verlaten worden indien de test op dag 7 negatief is. Je
wacht dus op een negatief testresultaat, enkel dan mag je de quarantaine
stopzetten. Indien deze positief is, gaat de persoon in isolatie en wordt
contact tracing opgestart.
Mogen de quarantaine verlaten om te trainen/deel te nemen aan wedstrijden:
o Topsporters op niveau senioren & hun vaste trainers/coaches (voorbeeld van
attest in bijlage)
o Op aanvraag: Kinés en andere leden uit de omkadering van topsporters op
niveau senioren. Zij kunnen een uitzondering bekomen om te quarantaine te
verlaten ifv het uitoefenen van hun beroep. Er wordt hierbij een risico
inschatting gemaakt van de specifieke situatie waarin er gewerkt werd en van
de activiteiten die hervat worden bij terugkeer. Bij leden uit de omkadering
die bij terugkeer in België blijven werken met personen uit dezelfde
reisbubbel, wordt het risico op besmetting lager ingeschat dan personen die
bij terugkeer aan het werk gaan in een andere context (privé praktijk, ander
beroep, …).
o Op aanvraag: Beloften in OP en meest relevante jeugdcategorie in nietolympische sport (op basis van risico inschatting en veiligheidsprotocollen die
van toepassing waren tijdens het verblijf in rode zone)
o Bij deze activiteiten worden de relevante protocollen (trainings- of
wedstrijdprotocol) streng gevolgd. Er wordt van iedereen die van deze
uitzonderingen gebruik maakt, verwacht de voorzorgsmaatregelen zeer strikt
na te leven.
Voorwaarden/administratieve flow:
o Invullen BTA formulier is niet noodzakelijk voor topsporters/trainers/coaches,
tenzij men ook sociale quarantaine wil vermijden. Invullen van het BTA
formulier dient te gebeuren door de werkgever voor afreizen en kan nuttig
zijn voor leden van de omkadering. Na invullen van het BTA krijgt de
werkgever een certificaatnummer dan kan doorgegeven worden aan de
werknemer, die dit invult in zijn PLF.
o De normale “flow” voor topsporters en trainers/coaches bestaat uit het
invullen van het PLF formulier, aangevuld met het attest in bijlage dat toelaat
om de quarantaine te verlaten voor trainingen/wedstrijden.
o PLF kan je hier terugvinden: Passagier Lokalisatie Formulier | Passagier
Lokalisatie Formulier (info-coronavirus.be)
o BTA formulier kan je hier terugvinden: Business Travel Abroad (belgium.be)
o

•

•

Hou er rekening mee dat de uitzonderingen op quarantaine NIET van toepassing zijn op alle
andere vormen van verplichte quarantaine, bv. na contact met besmette personen (bv. in
vliegtuig) of bij ziekte. Je moet dan als topsporter, ook voor je sportieve activiteiten in
quarantaine.
Topsporters/teams/trainers/coaches die terugkeren uit UK & Zuid-Afrika:
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•
•

Geen uitzondering, quarantaine verplicht.
(opgelet met nieuwe varianten die even besmettelijk zijn zoals bvb in Brazilië het
geval lijkt te zijn. Informeer op voorhand naar mogelijke restricties!)

Voor verdere details en uitgewerkte richtlijnen verwijzen we naar de laatste versie van onze
scenarioplanning in bijlage (momenteel zitten we nog steeds in fase 4).
We blijven ter beschikking voor bijkomende vragen, verduidelijkingen, aanvullingen, …van
jullie kant.
Veel succes in de komende training- en wedstrijdperiode,
Met vriendelijke groeten,
Tom Coeckelberghs
SPORT VLAANDEREN
Afdelingshoofd Topsport
M +32 477 58 32 85
tom.coeckelberghs@sport.vlaanderen
Arenbergstraat 5, 1000 BRUSSEL
www.sport.vlaanderen
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