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Verslag Raad van Bestuur VTDL

a. Stand van zaken (SVZ) Management
•
•
•

Presentatie Club’s
Presentatie Event’s
Presentatie Topsport

b. Re-branding - Hitthemoon
•

De RvB heeft uit drie voorstellen het nieuwe logo kunnen kiezen.

c. Samenstelling Topsport Commissie
Beide, door de TOC voorgedragen kandidaten, worden door de RvB weerhouden.

d. Partnerschap met 3athlon.be
Samen met 3athlon.be werd een communicatiestructuur uitgetekend. Beide partijen
zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van deze samenwerking (win win
situatie). In de toekomst zal ook de nieuwe Algemeen Directeur deel uit maken van
dit overlegplatform.

e. Age Groupers

[19/07/2017]

[Verslag RvB VTDL]

De grote deelname van de Age Groupers aan de ITU Grand Final 2017 in Rotterdam
bevestigt het succesverhaal van deze categorie. Toch nog een aandachtspunt: de
verdeling van de T-shirts voor de Age Groupers.

f. Programma Grand Final 2017 in Rotterdam
RvB heeft een programma uitgewerkt en overgemaakt aan alle genodigden.
In 2019 is er het Europees Kampioenschap in Weert (NL), waarvoor tijdig iets zal
uitgewerkt worden om er een 2-daagse van te maken.

g. SVZ Kandidatuur Antwerpen World Cup (WC)
•
•
•

Tijdens het weekend van de Grand Final in Rotterdam zullen de World Cups
2018 bekendgemaakt worden. De vooruitzichten zijn gunstig voor Antwerpen.
Het staat zo goed als vast dat deze WC verplaatst zal worden van juli naar
half juni omwille van verschuivingen van andere wedstrijden.
Er was een probleem met de kwaliteit van het water in Antwerpen. Een ploeg
van experten heeft de oorzaak (95% zekerheid) ontdekt. De spelbreker is het
overloopsysteem dat in gang wordt gesteld bij het samenvallen van hoogtij
met hevige regenval. De kans is klein dat dit probleem zich zal voordoen,
bovendien zijn er al een paar mogelijkheden klaar om daarop te anticiperen.

h. Varia
•
•

•

RvB meldt problemen met de afrekeningen van Dusseldorf en Wuustwezel.
Aan het secretariaat wordt gevraagd duidelijkheid te scheppen en in de
toekomst dergelijke afrekeningen met prioriteit te behandelen.
Voor de préselectie van de kandidaten voor Algemeen Directeur en
Manager BTDF zal een scoretabel opgemaakt worden op basis van de
gewenste competenties. De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken zal
doorgaan op 10 en 12 oktober in de voormiddag. De tweede ronde (met een
extern expert) zal doorgaan op 18 oktober.
Volgende RvB: Woensdag 18 oktober.
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