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Vergadering Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga vzw
Datum: 8 / 02 / 2017
Locatie: Eurovolley Center Vilvoorde

Aanwezig:
Johan Druwe (JD, voorzitter), Rian Van Rampelbergh (RvR), Guido De Rore
(GdR), Marc Notredame (MN), Reinout Van Schuylenbergh (RvS), Sofie Dely
(SoD), Stefaan Depaepe (SD), Werner Taveirne (WT), Wim Janssens (WJ)

Verontschuldigd:
Katty Van Driessche (KvD), Michaël Schouwaerts (MS), Staf Aerts (SA)

Verslag RvB VTDL Februari 2016
1. Goedkeuring & kennisname verslagen

a. Verslag RvB
MN was wél aanwezig

b. Uitspraak geschiltribunaal
Verdaagd naar volgende RvB.

c. BTDF sportreglementen:
Er zijn nog enkele opmerkingen, deze worden nog verwerkt.

2. Medische keuring
Er wordt gevraagd waarom VTDL enkele sportmedische centra naar voor schuift.
(medisch attest topsporters), dit kan foutief geïnterpreteerd worden als “verplichte”
centra.
Er wordt een communicatie opgestart met verduidelijking.
Medische attesten: Raad van Bestuur beslist dat de attesten voor de VTDL steeds 2 of
4 jaar geldig zijn, afhankelijk van de leeftijd.

3. Boekhouding
d. Nieuw boekhoudpakket SBB
Nieuwe software voor de analytische boekhouding werd opgestart
Eerste kwartaal 2017 wordt de basis module getest.

[8 feb 2017]

[Verslag RvB VTDL]

e. Stopzetting samenwerking J. Vanhentenrijk:
Johan nam dit zeer sportief op en blijft in de toekomst beschikbaar indien er
problemen zijn
SD stelt voor om ten gepaste tijden Johan te bedanken voor bewezen diensten.

f. Overdracht boekhouding BTDF
LBFTD neemt de boekhouding BTDF – topsport over
Het gaat enkel over de gemengde zendingen BTDF.
Zuiver Vlaamse- of Waalse zendingen blijven binnen de betreffende federatie

g. Topsport - financieel
het overzicht van de budgetten moet duidelijker en overzichtelijker.

h. Balans & resultatenrekening 2016
Begroting 2016 is negatief. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met:
•
Investering timing
•
3% van inschrijfsysteem (Ogone) werd niet aangerekend aan de
organisatoren

i.

PNB Paribas

Na herhaaldelijke problemen zijn we overgeschakeld naar een businesspakket
waarbij meer en sneller digitaal kan gebeuren.

j.

Automatisatie & ISB

VTDL zat samen met ISB om samenwerking te bespreken.
Proactief beleid nodig met oog op een betere samenwerking
Screening computers: jaarlijks nazicht/onderhoud wordt aangeraden door ISB

4. Arbitrage
Traject TO’s & ITU erkenning BTDF referee opleiding
Drie niveaus: regionaal TO – nationaal TO – nationaal CRO, waarbij 3e niveau
overeenkomt met ITU level 1
Voorstel en criteria (taal, bijscholing etc,…) werd goedgekeurd door TOC en BTDF
•
Vlaams en Waalse TO opleidingen worden gelijk gesteld.
•
huidig opleidingsstramien blijft behouden.
moeten er jaarlijks fysieke en/of cognitieve proeven afgenomen worden bij de TO’s?
•
Belangrijk is dat duidelijk gecommuniceerd wordt hoe de procedures in
elkaar zitten en wat de eisen en gevolgen (bijscholing?) zijn.
•
Alles in één dossier bijhouden door de CRO (zowel ethisch als fysiek) zodat
dit kan gebruikt worden en er geen (fysieke) testen afgenomen moeten
worden.
•
Er moet duidelijk omschreven worden wat de officials moeten kunnen op
de wedstrijd
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Vanaf 2017 dienen de officials eerst hun VTDL inschrijving in orde maken voor ze hun
TO aanmeldingen kunnen invoeren in het systeem.
Ook voor de T³ Series kunnen de officials zich aanmelden, BTDF wijst de TO teams
definitief toe (zo veel mogelijk dezelfde teams).

5. Clubs
TryOne: Lidmaatschap deeldisciplines
•
RvB stelt voor dat we dit eerst voorleggen aan Sport Vlaanderen
aangezien we een unisportfederatie zijn en geen multisportfederatie.
•
Belangrijk is dat deze wedstrijden beperkt zijn tot licentiehouders.
•
Trio-licenties voor Trio- & duowedstrijden.
•
Start2project: vernieuwing concept

6. Re-branding
•
•

Er werd ingespeeld op het financieel plaatje: vb: aantal edities/jaar
Stop&Go inperken zodat budget vrijkomt voor de campagne/restyling)
beslissingen nemen na begroting 2017.
o Eerste tussenstop is alvast de naamsverandering: RvB stemt unaniem
voor “Flanders Triathlon”, of “Triatlon Vlaanderen”.

7. Algemene vergadering
•
•

Amendementen:
o Coöptatie Michael Schouwaerts goedkeuren
o Statuten dagelijks bestuur: coöptatie van expert mogelijk
Rekeningnazicht 2016 door Jacques G en Erik H.

8. Evaluatie Triatlon World
Slotevent in huidige vorm niet voor herhaling vatbaar
Beursvorm is niet meer van toepassing voor onze doelgroep/kleine markt
Het event moet zijn Nationaal karakter behouden aangezien we met nationale
circuits zitten
Slotevent in combinatie met Hawaiinacht is zeker mogelijk.
Opstart startdag
Voor 2017 niet meer haalbaar maar wel voor 2018

9. Triatlon Antwerpen
Financiële input moet verbeteren.

2015

Algemene Vergadering VTDL
3

10. Varia
k. Functiegebonden Kostenvergoedingen
NIEUW: invoeren vaste onkostenvergoedingen (fiscaal interessant)
Bijvoorbeeld RvB of andere functies zoals CRO en commissies,
Opgelet, dit is geen vrijwilligersvergoeding, staat hier volledig los van.

l.

Sponsoring:

Sponsordossier Sportoase: de eerste nationale outfits krijgen “Sportoase” als opdruk.

m. Nationale kledij
Nationale kledij voor topsport & AG is voor iedereen dezelfde: blauw pak met zwarte
broek

n. Volgende RvB.
Woensdag 22/03
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