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EVC Vilvoorde

Aanwezig: Koen Volkaerts, Thomas Steurbaut, Johan Druwé, Bert Six, Reinout Van Schuylenbergh
Afwezig met kennisgeving: Pieter Timmermans, Simon De Cuyper, Erwin Koninckx, Johan Smolders, Nick
Baelus

Overlopen to-do vorige vergadering
Wat?
Selectiecriteria OS Tokyo

Wie?
RVS

Criteria project
‘profparcours’

RVS

Criteria ‘niet-Olympische
disciplines’

RVS

Bijkomende subsidie
aanvraag

RVS

Resultaat?
Er is een ontwerp gemaakt en besproken met BOIC.
BOIC dient dit nog goed te keuren.
Er is een ontwerp gemaakt, maar gezien de
vertegenwoordiger voor de topsporters uit de niet
Olympische disciplines niet aanwezig was, vond de
vergadering het aangewezen dit agendapunt te
verplaatsen naar de volgende vergadering.
Er is een ontwerp gemaakt, maar gezien de
vertegenwoordiger voor de topsporters uit de niet
Olympische disciplines niet aanwezig was, vond de
vergadering het aangewezen dit agendapunt te
verplaatsen naar de volgende vergadering.
RVS heeft deze aanvraag ingediend en deze werd
integraal goedgekeurd door Sport Vlaanderen

Te adviseren agendapunten
Subsidie aanvraag topsport

RVS geeft toelichting bij de subsidie aanvraag aan de hand van een presentatie.
BS vraagt om het document aan te vullen met een raming van de werklast voor de
talent development coach en headcoach.
RVS geeft het belang aan om in het kader van het mixed-team project ook reserve
atleten klaar te stomen als waardevolle invallers voor de huidige kern. Hiertoe moeten
ook de nodige ondersteuningsmaatregelen worden voorzien (qua programma).

Criteria topsporters niet Olympisch programma

Dit agendapunt werd niet behandeld op de vorige vergaderingen. Het standpunt van
de vergadering was om het ontwerpdocument opnieuw te verdagen naar een
volgende vergadering, maar dan geen verder uitstel toe te passen.

Criteria project ‘profparcours’

Dit agendapunt werd niet behandeld op de vorige vergaderingen. Het standpunt van
de vergadering was om het ontwerpdocument opnieuw te verdagen naar een
volgende vergadering, maar dan geen verder uitstel toe te passen.

Ter informatie
Selectiecriteria OS Tokyo

Definitieve criteria zijn bezorgd aan het BOIC voor juridische toetsing en akkoord RVB
BOIC.

Infobrochure topsport

RVS heeft een infobrochure gemaakt. Er werden geen specifieke opmerkingen gemaakt
mbt dit document. RVS zal dit document verder afwerken en publiceren.

Project INSCYD

Coachesclinic op 20 oktober. Inschrijvingen zijn open.

Vlaamse testdag

Vlaamse testdag op 6 oktober. Inschrijvingen zijn open.

To do
Wat?
Subsidie aanvraag topsport
Selectiecriteria OS
Info brochure afwerken en
publiceren

Wie?
RVS
RVS
RVS

Timing
31/08/2018
24/09/2018
asap

