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Verslag Topsportcommissie #1 2017
Selectiecriteria, communicatie, sponsormiddelen
1) Vraag of het B-statuut nog moet behouden blijven, aangezien er weinig of geen
ondersteuning is aan gekoppeld vanuit de federatie. De TSC besluit om het Bstatuut te behoudenomdat dit voor sommige atleten een meerwaarde is
bijvoorbeeld in de zoektocht naar persoonlijke sponsoring.
2) Vraag om de topsporters meer in de kijker te plaatsen. De TSC adviseert om een
hall of fame te creëren op de website. Inhoudelijk te beperken tot Olympiers en
medaillewinnaars EK/WK elite. Exceptionele prestaties toe te voegen: bv x-winst
Ironman (Vanhoenacker, Van Lierde). Deze logica meenemen in de
berichtgeving in Stop and Go: eveneens te beperken tot de prestaties van
Olympiers en EK/WK medailles en exceptionele prestaties.
3) Vraag naar het bepalen van de besteding van de sponsormiddelen. De TSC
adviseert de volgende prioriteiten:
a. Olympische programma: atleten met statuut en volgens noodzaak:
i. Elite
ii. Beloften
iii. Jeugd
b. Multisport maar mits dragen van de nationale kledij (deelname in ITU
circuit).
c. Afspraken met sponsor moeten eerst op papier vooraleer atleten
aangesproken worden.
4) Vraag naar de selectiecriteria voor het EK teams. De TSC adviseert het volgende:
a. Elite: zelfde procedure als vorige edities
b. Junioren: rondvraag doen bij de clubs (alle, nationaal) peilen naar
interesse. Aanduiding club via juniorcup Seneffe.

Evaluatie topsportclubs
Uit de clubbezoeken komen de volgende werkpunten aan de oppervlakte.
1) Geen volledig Vlaamse dekking: de regionale spreiding blijft een groot probleem.
Wat met talenten vanuit Oost-Vlaanderen, Limburg etc ?
Er moet dringend actie gaan naar de blinde vlekken, waarbij ineerste instantie
moet ondersteuning geboden worden in het opzetten van een kwalitatieve
jeugdwerking.
2) VTDL moet inzetten op talent detectie

3) Nood aan jeugdopleiding is cruciaal. Echte toppers moeten ad-hoc kunnen
ondersteund worden.
4) Feedback gesprekken te organiseren met de topsportclubs om de bevindingen
te overlopen.

Atletencontracten
De ontwerp-atletencontracten worden besproken. De TSC adviseert als volgt:
1) Doelstellingen in de atletencontracten moeten eruit. Er zijn immers geen
consequenties verbonden aan het al dan niet behalen ervan; en heeft dus geen
plaats in een contract.
2) Hashtags: wat met conflicterende sponsors? Bv Castelli? Bakala? Niet te
vermelden. De niet-conflicterende mogen meer vermeld worden. Te bespreken
met de atleten

