
 
Koninklijke atletiekclub AC WAASLAND VZW  
p/a Van Hoey Marc – Hoge Bokstraat 12 – B 9111 Belsele acw@val.be + 32 (0)3 777 62 76 www. acwaasland.be  
Verslag bestuursvergadering van maandag 19 oktober 2020 om 19.30 u 
Aanwezig: Rudy Verlaeckt (Voorzitter), Michel De Grande, Cedric Dieleman, Roland Van Daele, Roland Vantieghem, Marc Van 
Hoey, Marc Van Hove, Eddy Verdonck 
Verontschuldigd: Kurt Van Bastelaere, Urbain Van De Voorde, Guido Kerkhofs, Jos Pauwels 

Welkom: de Voorzitter verwelkomt en verduidelijkt dat deze vergadering een week eerder dan 
gepland plaatsvindt, gezien de Corona-situatie die snelle beslissingen noodzaakt. Corona-coördinator 
Ingrid Vos is ook aanwezig op deze vergadering. 
In afwachting van nieuwe protocollen – men verwacht code rood – dienen een aantal beslissingen 
genomen, ook in het licht van de meeting a.s. zaterdag. 
Situatie momenteel: kleedkamers en kantine zijn gesloten, het winterseizoen gaat van start, atleten 
– ook de jeugd – kunnen vlot trainen en de lidgelden worden zoals de andere jaren betaald. De 
inning van de lidgelden van de recreanten daarentegen verloopt moeizamer. En dat is vrij 
ontgoochelend. De voorzitter verwacht toenemende controles, met name naar de registratie. 
Werpersmeeting van de laatste kans op zaterdag 24 oktober: hiervoor zijn heel wat inschrijvingen. 
IV stelt voor om het wedstrijdsecretariaat in de kantine onder te brengen. Men is hiermee akkoord. 
Er wordt een lunchpakket met drankje voorzien voor de juryleden, mee te nemen naar hun post. Wat 
met toeschouwers? Men zal 1 begeleider per gezin voor de cadetten en scholieren toelaten (inkom 
5€), tenzij dit herroepen zou worden door de Veiligheidsraad. Controle aan de ingang: VM > RVT, NM 
> RVD. Indien de situatie plots wijzigt door een beslissing naar nieuwe code, wordt finaal beslist door 
een beperkte groep, waaronder de voorzitter en secretaris en kan de meeting beperkt worden tot 
eigen atleten of volledig afgelast. 
Start2Run 2020: dit blijft voorlopig zoals gepland (start op 4 november). Mogelijks wordt het niet 
meer toegelaten om op straat te lopen. Enkele banen op de piste kunnen gebruikt worden, maar 
enige flexibiliteit qua uren ware daarbij wel aangewezen. Indien – met code rood – het gebruik van 
de piste enkel op afspraak zou zijn, dient deze afspraak gemaakt door de begeleider. 
Varia:  
CD: zie vorig verslag (operator meetings): CD blijft operator voor onze club, materiaal krijgt hier 
standplaats, bijkomende ACW’er als operator is welkom. KVB heeft zich kandidaat gesteld. 
EV: aanloop speer dient opgekuisd. Voorzitter: zal gebeuren. 
Voorzitter: gezien Corona-situatie zullen er alvast tot Nieuwjaar geen ‘festiviteiten’ plaatsvinden. 
Dus: géén Haloween, géén Sinterklaas, géén samenkomst medewerkers enz.  
 
De RVB wenst tenslotte nog een aantal afspraken duidelijk te herhalen: 

- Trainingen dienen gespreid en in kleine groepen te gebeuren 
- Géén gezamelijke opwarming toegelaten 
- Drinken/rusten is enkel toegestaan in de eigen zone, NIET op de tribune 
- Er zijn maximaal 12 tot 15 atleten toegelaten per groep 
- De aanwezigheidslijsten dienen correct en volledig ingevuld 
- Toiletten blijven open, maar mogen niet gebruikt worden als kleedkamer 
- Enkel dan kan de club blijven functioneren conform de geldende regels. 

 
De RVB vraagt dit verslag openbaar te maken via de website. 
 
Volgende vergadering: nog te bepalen. 
 
Verslag: Marc Van Hove, 20.10.2020 


