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Vergadering Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga vzw
Datum: 04/05/2017
Locatie: EVC Vilvoorde

Aanwezig:
Werner Taveirne (WT), Rian Van Rampelbergh (RvR), Guido Derore
(GDR), Sofie Dely (SD), Reinout Van Schuylenbergh (RvS), Stefaan
Depaepe (SD) , Wim Janssens (WJ, verslaggever), Michael
Schouwaerts (MS), Johan Druwé (JD)

Verontschuldigd:
Katty Van Driessche (KVD), Marc Notredame (MN), Staf Aerts (SA)

Verslag Raad Van Bestuur VTDL
a. Welkomstwoord Voorzitter
b. Goedkeuring verslag RvB VTDL
•
•

Verslag Raad van Bestuur 21 maart 2017: goedgekeurd.
Verslag BAV VTDL
RvB vraag verduidelijking over de stemming op BAV m.b.t. coöptatie extra lid RvB.

c. Kennisname verslagen
•
•
•
•
•

1/02/2017: RvB BTDF
21/03/2017: verslag teamoverleg
24/03/2017: convenant beleidsfocus topsport 2017
13/04/2017: verslag TSC
24/04/2017: verslag teamoverleg

d. Reorganisatie arbitrage
•
•

Toelichting voorstel tot reorganisatie & taak(her)verdeling door wegvallen persoon en
functiewissels
Voorstel uitbreiden taken TO Commissie:
o Toekenning officials aan wedstrijden
o Evaluatieverslagen herwerken & beoordelen (geen eigen verslagen) met een maximum
van 2 weken. Terugkoppeling naar LOC gebeurt wel via VTDL (3ntrance)
o Verhuurservice (radio’s, partytentjes,…)
o Communicatiekanaal: vraag naar Dropbox of andere clouddienst (google, microsoft,…)
om documenten te kunnen communiceren onderling.
Dropbox is meest gebruiksvriendelijk.
o Vraag naar budget dat tegenover de puntenvergoeding staat. Financiële commissie
bekijkt hoeveel we aan de puntentabel kunnen geven op jaarbasis.
o Ook budget opvragen voor de teambuilding “ESV”.

[04/05/2017]

[Verslag RvB VTDL]

o

RvB stelt voor om ook de internationale opleidingen te vergoeden.

e. Opvolging afspraken
•

•

•

Controle lidmaatschap TO’s/bestuursleden
In functie van transparantie is het belangrijk dat de persoon (TO, bestuurslid) bij aanvragen
lidmaatschap zelf ziet hoeveel korting hij krijgt (via popup bijvoorbeeld).
In dat opzicht is het ok belangrijk dat iedereen ziet hoeveel hij/zij aan de VTDL moet betalen.
Triathlon World: alternatief 2017
Het “slotevent” koppelen aan de Hawaiinight van Sportoase hangt af van de invulling van de
Hawaiinight.
Multisafepay: onderhandelingen zitten in de laatste fase.
Enkel de mobiele shop is niet compatibel, vraag is of een shop nodig is want zeer
arbeidsintensief. Belangrijk dat er duidelijke grenzen worden getrokken om tijdsbesteding te
beperken.

f. Rapportering
•

•

Algemeen
▪ Duidelijke stagnatie in ledenbestand. Belangrijk is om een plan op te stellen met
concrete doelen (zie beleidsplan).
▪ Mogelijke oorzaken:
▪ “ingewikkelde automatisatie”
▪ clubwerking (ledenstop, geen zwemwater, weinig kwaliteit)
▪ Te dure verzekering (aansluiting Sporta voor 10€)
▪ Veel atleten nemen meerdere daglicenties / jaar.
o Mogelijke oplossingen:
▪ “Familielicentie” biedt mogelijkheden
▪ Via je online platform voordelen creëren (via je sponsors)
Op die manier zullen leden zich sneller aanmelden en bied je een return aan
je sponsors.
▪ RvB stelt voor om eens met de Ierse Federatie te spreken, zij blijven de
laatste jaren enorm groeien (good practices).
▪ Aanschrijven van je database (daglicenties)
▪ Lichte aansluitingen, clubwerking oprichten
o Sponsoring:
▪ Deal met Sportscontrol en Dare2Tri bijna rond
▪ Deal met Trainingpeaks is rond, op website communiceren
▪ logo’s van onze partners updaten
▪ Worden aanpassingen aan website snel en accuraat genoeg uitgevoerd?
o Voorzitter LBFTD
Lopende
Events
▪ rankings JZL en Lotto jeugdcup behartingen
▪ Via officieel bericht op website melding maken van wijziging podium Masters A Geel
▪ Partner LED scherm VH consulting stopt de samenwerking.
Led scherm blijft beschikbaar voor onze LOC maar transport moeten ze zelf voorzien.
▪ Vertaling ATOEP in Frans is niet onze taak: dit werd reeds zo gecommuniceerd door
RvB via mail.
▪ Extra timingmateriaal huren: in orde voor RvB,
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▪
▪

•

•

▪
Clubs
▪

Aanschaf enkelstraps: een goedkopere oplossing zoeken. Ook: stock controleren.
Bij bepaalde timer: reeds 2x te laat met de uitslagverwerking, RvB is van mening dat
voldoende kansen zijn geboden.
Kledij voor Timers in orde maken!

Clubbezoeken: RvB vraagt wat er met de info uit deze bezoeken gebeurt. Personeel
verklaart dat er conclusies worden getrokken in functie van beleidskeuzes.
▪ AG gebeuren is een enorm succes geworden (Belgium Tri Team community)
Topsport
▪ ontwikkeling cursusmateriaal: RvB wijst op belang zoeken naar meerdere auteurs.

g. Financieel
•
•
•

•

Timingchips: huur versus aankoop. RvB akkoord.
Personeelssubsidies 2017: subsidies gebaseerd op situatie in 2015 klopt. Correctiefactor zal
wel doorgevoerd worden op het oude deel (75%)
Budget rebranding Hit The Moon
▪ 6000€ werd reeds goedgekeurd om logo te rebranden
▪ HTM is een typisch designbureau, maar er is ook een marketingcampagne nodig om een
sterke strategie op te stellen.
Na 18 mei ligt de begroting vast en kan een budget worden bepaald.
RvB stuurt aan op een BAV om de uitgave hiervoor goed te keuren (transparantie)
Vraag is of de financiële commissie vroeger kan samen zitten? Op die manier kan een
BAV samenkomen bij volgende RvB.
Dealformule Triatlon Brugge & Zwintriatlon Knokke
Administratie vraagt startlijsten 2015 – 2016 op om zicht te krijgen op aantal daglicenties.

h. Topsport
•
•

•

•
•

Doelstellingen & missie van Triatlon Vlaanderen i.v.m. topsport? Doelstellingen en missie
blijven behouden voor de RvB
Ontslag K. Veramme (TSC) omdat hij niet de belangen van alle sporters (multisport, lange
afstand,..) kan behartigen. Het ontslag wordt betreurt en Koen wordt bedankt voor zijn
engagement.
Voorstel wijziging atletenafvaardiging in TSC
Een aparte vertegenwoordiger aanstellen voor Olympic Distance en Multisport. Enkel de
atleten binnen die discipline kunnen hun vertegenwoordiger kiezen.
Vragen aan K. Veramme of hij de Olympische atleten wil blijven vertegenwoordigen.
Kandidatuur Pieter Timmermans
F-statuten: nieuw voorstel TSC m.b.t. de omkaderingsvoorwaarden
Kan in voege gaan vanaf nieuwe schooljaar

i.

Project AG

•

AG atleten EK/WK
Belgian Tri Team blijft een succesverhaal.
Opvolging nationale kledij
Is zeer tijdsintensief. Uitbesteden aan externe/vrijwilligers is moeilijk.

•

j.

Varia

•
•

Aanvaarding intrekking ontslag Werner Taveirne in DB
Development ITU vs ETU: project rond development wordt afgevoerd binnen ETU
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•

•
•
•

Informatie TO’s Doornik
3ntrance is een Vlaams systeem, de automatisatie trekt zich dus niet door naar Waalse
wedstrijden waar Vlaamse officials aantreden. Hoofdscheidsrechter Noel Remy heeft de
officials manueel gebriefd.
Nieuwe wet op de privacy  meer info nodig want vanaf 18 mei verplicht! Of informeren bij
VSF?
Volgende vergadering: 23/05 (voorafgaand BAV)
Begrafenis Neyt Kenneth: personeel zorgt voor bloemstuk via website
begrafenisondernemer.

Verslag RvB VTDL 2017

4

