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Verslag vergadering Het Bestuur  

Nr. 5 – seizoen 2020-2021 
 

Plaats: Digitale vergadering gezien Covid-19-situatie 

Datum: 2 november 2020 – 18.00 uur 

Aanwezig: Denys Jacques, Gijs Marc, Van den Bergh Martin, Amelinckx Hedwig, Decupere Danny, 

Lemmens Herman en Noppe Frederik 

 

Inleiding: een extra vergadering van het bestuur wordt ingericht om de nieuwe maatregelen van de 

overheid te bespreken en de impact op onze competitie en organisaties na de eerder genomen 

beslissing hieromtrent. Ook het beleidsplan Topsport komt opnieuw aan bod. 

 

Vanaf 18.00 uur:  

 

1. Beslissingen interclub en organisaties: 
a) Unaniem akkoord om alle landelijke en provinciale interclub en organisaties op te 

schorten tot minstens 13 december. Frederik verzorgt de communicatie naar clubs en 
past website aan. 

b) Vraag op volgende AV om een uitzonderlijke afwijking toe te staan zodat het bestuur 
voor de volgende evenementen een reglementswijziging inzake 
kwalificatiemogelijkheden en organisatie van evenementen kan doorvoeren op basis van 
de op dat moment gekende gegevens en de impact op de evenementen zelf. 

 
2. Beleidsplan Topsport: 

a) Vraag om tegen 26 oktober de aangepaste versie te krijgen: niet in orde. 
b) Nieuwe mail richting Technisch Directeur Topsport en verantwoordelijken in CC van zowel 

Secretaris-Generaal als Voorzitter om noodzaak aanpassingen te verduidelijken (zeker 
inzake bouwdossier en noodzaak toptrainer). Tegen 3 november moet alles uitgewerkt 
zijn. 

c) Gezien de ziekte van de TDT is het dossier in handen genomen geweest door Tom 
Dieussaert. De inspanningen van Tom, in samenwerking met Carlo, David, Wesley en 
Yannick, worden uitermate geapprecieerd door het bestuur. Er is al een grote vooruitgang 
merkbaar. 

d) Op 3 november wordt de laatste versie nogmaals doorgestuurd naar het bestuur ter 
nazicht. Frederik bezorgt op 4 november de definitieve versie aan Topsport Vlaanderen. 

 
Einde vergadering: 18.35 uur 
 
Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 
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