W.VL.V.T.A.V. – Moorsledestraat 27 – 8890 Dadizele – tel + fax: (056)50 27 55
E-mail: francky.bettens@skynet.be – website: www.vrijesporters.be

Een korte kennismaking met het begrip “Vrije Sporters”
in 12 punten

Verantwoordelijke uitgever: W.VL.V.T.A.V. – Bettens Francky, Moorsledestraat 27 – 8890 Dadizele
- Brochure werd laatst bijgewerkt op 13 november 2014 -
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1.

WIE ZIJN WE?

De West-Vlaamse Vrijetijdsatletiekvereniging (afgekort: W.VL.V.T.A.V.) is een overkoepelende
federatie voor atletiekbeoefenaars, die naar eigen keuze en vermogen kunnen deelnemen aan
activiteiten ingericht door, of in medewerking van de W.VL.V.T.A.V. (VRIJE SPORTERS).
De federatie werd opgericht op 28 juni 1977.
De federatie heeft een provinciale structuur en werkt volledig autonoom. Het is een feitelijke
vereniging die geen enkel winstoogmerk nastreeft, maar al zijn middelen ter beschikking stelt
voor de goede werking van de vereniging.
Het accent van de “VRIJE SPORTERS” wordt zowel gelegd op het “recreatieve” als op het
“competitieve” vlak.
De federatie staat jaarlijks in voor de organisatie en coördinatie van een 25- tal wedstrijden. De
wedstrijdkalender omvat vier grote pijlers:
-

Een veldloopcriterium dat 9 wedstrijden telt
Een regelmatigheidscriterium (vanaf 2010): “DE TOP 50 VAN DE ACTIEFSTE VRIJE
SPORTERS” die ALLE wedstrijden omvat van februari tot en met november.
De organisatie van een pistecriterium (8- tal meetings)
De organisatie van een 6- tal wegwedstrijden

De W.VL.V.T.A.V. werd op 28.11.1988 als federatie erkend door het Provinciebestuur van WestVlaanderen. De erkenning werd door de Provincie stopgezet in 2010, omdat onze federatie geen
vzw is.

2.

ZETEL EN CONTACTPERSOON:

De zetel van de federatie is gevestigd op het secretariaatsadres: Moorsledestraat 27 – 8890
DADIZELE.
Contactpersoon: dhr. Francky BETTENS, Secretaris-generaal
Moorsledestraat 27 – 8890 DADIZELE – tel + fax: 056-50 27 55 – GSM: 0495-54 44 38
Mail: francky.bettens@skynet.be

3.

DOEL VAN DE VERENIGING:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Atletiekmogelijkheid bieden aan eenieder, met uitzondering van aangeslotenen bij de
I.A.A.F. (Internationale Amateurs Atletiek Federatie).
De coördinatie verzekeren van organisaties door, of in medewerking van de
W.VL.V.T.A.V.
Technische en/of materiële medewerking verlenen in de mate van het mogelijke.
Het toewijzen of organiseren van provinciale kampioenschappen, respectievelijk:
veldloop- piste- en wegkampioenschap, volgens de statuten van de federatie.
Het jaarlijks organiseren van een veldloopcriterium, een pistecriterium en een
regelmatigheidscriterium “De Actiefste vrije sporters”
Het organiseren van een jaarlijkse slotfeestavond.
Het regelmatig organiseren van een cursus “provinciale scheidsrechters”.
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8. Het regelmatig opstellen en verspreiden van gedetailleerde kalenders van de
wedstrijden erkend door de federatie.
9. Ervoor zorgen dat de leden van de federatie op ALLE wedstrijden met medewerking
van de federatie, minimum een korting krijgen van € 0,50 per nummer voor de
pistemeetings en € 2,00 voor een veldloop en een wegwedstrijd. Er is dus altijd een
duidelijk verschil in deelnameprijs (tenzij er uiteraard niemand moet betalen).
10. Via een provinciale website informatie geven over de wedstrijden, het publiceren van
de aangepaste en correcte wedstrijduitslagen, foto’s van de organisaties,
mogelijkheid bieden om via de website aan te sluiten, enz…

4.

HET PROVINCIAAL BESTUUR:

Het dagelijks bestuur wordt telkens verkozen voor de duur van 4 jaar. De leden van het dagelijks
bestuur worden aangeduid op de algemene statutaire vergadering die jaarlijks doorgaat in de
maand september.
De huidige samenstelling ziet er als volgt uit:
-

SECRETARIS-GENERAAL: (dagelijkse leiding)
De heer FRANCKY BETTENS
Moorsledestraat 27 – 8890 DADIZELE – tel: 056-50 27 55 – GSM: 0495-54 44 38

-

VOORZITTER:
Mevrouw ROSETTE VERSTRAETE
Anjelierenlaan 14 – 8870 IZEGEM – tel: 051-31 20 10

-

1ste ONDERVOORZITTER:
Mevrouw MARIE-CLAIRE COPPENS
Koeksken 59 – 8531 BAVIKHOVE – tel: 056-40 56 78

-

2de ONDERVOORZITTER:
De heer HUBERT TYTGAT
Preshoekstraat 33 – 8510 MARKE – tel: 056-22 32 02

-

1ste BESTUURSLID:
Mevrouw KATHLEEN VANHOUTTE
Moorsledestraat 27 – 8890 DADIZELE – tel: 056-50 27 55

-

2de BESTUURSLID:
De heer WIM VANOVERBERGHE
Ter Gracht 66 – 8560 MOORSELE – tel: 056-42 43 04

Het dagelijks bestuur komt normaal een 10- tal keer per jaar samen voor een gewone
bestuursvergadering. Daarnaast zijn er ook nog een aantal werkvergaderingen,
contactvergaderingen met wedstrijdinrichters en een algemene statutaire vergadering.
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5.

BIJ WELKE CLUBS KAN JE AANSLUITEN?:
In alfabetische volgorde zijn dit:

A.B.M.

ATLETIEK BEWEGING MARKE
Contact: HUBERT TYTGAT – 056-22 32 02

A.C.B.

ATLETIEK CLUB BLANKENBERGE
Contact: JOHAN BAUWENS – 0479-72 47 47

A.C.R.

ATLETIEK CLUB REKKEM
Contact: ERIC VANTHOURNOUT – 056-41 59 77

A.C. STADEN

ATLETIEK CLUB STADEN
Contact: HENRI LEFEVERE – 051-70 23 25

A.V.I.

ATLETIEK VERENIGING INGELMUNSTER
Contact: WILLY DUCESSOYE – 051-30 78 72

B.S.R.T.

BREDENE SPORT RUNNING TEAM
Contact: SARAH SPELEERS – 0495-37 18 78

DA.PA.LO

DADIZEELSE PARKLOPERS
Contact: DORINE DESMET – 056-42 43 04

G.J.C.

GISTELSE JOGGING CLUB
Contact: wordt later ingevuld

I.V.A.C.

IZEGEMSE VRIJETIJDS ATLETIEK CLUB
Contact: KOENRAAD VANDOMMELE – 051-31 44 15

J.C.D.

JOGGING CLUB DEERLIJK
Contact: RAPHAEL CARRETTE – raphael.carrette@telenet.be

M.L.B

MOLENLOPERS BEKEGEM
Contact: MARC VANHULLEBUSCH – 050-81 33 12

R.T.B.

RUNNING TEAM BAKKERIETJE
Contact: VALERE VROMAN – 051-74 65 45

R.T.O.M.

RUNNING TEAM OLYMPIC MENEN
Contact: GEOFFREY NENIN – 0477-46 19 34

SODIBRUG

SOCIALE DIENSTEN BRUGGE
Contact: JOERI DEVUYST – 0476-30 99 51

SVDKR

STERK VLUG DAPPER KORTEMARK RUNNING
Contact: HENNY VANDEPITTE – 0495-48 51 39

V.A.C.B.L.

VRIJE ATLETIEK CLUB BEVEREN-LEIE
Contact: SAMMY DECLERCK – 056-72 42 08
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V.A.D.

VRIENDEN ATLETIEK DADIZELE
Contact: FRANCKY BETTENS – 056-50 27 55 – 0495/54 44 38

Voor informatie over de werking van deze clubs en de aansluitingsbijdrage kan je contact
opnemen met de contactpersoon.

6.

INDIVIDUEEL AANSLUITEN:

Wens je niet aan te sluiten bij een club, dan kan je ook individueel aansluiten bij de federatie.
Als individueel betaal je jaarlijks een bijdrage van € 25,00.
Je kunt ook aansluiten als gezin, en dan betaal je jaarlijks een bijdrage van € 50,00
Bij een individuele aansluiting is er geen automatische verzekering inbegrepen!
Men kan wel een verzekering aangaan tegen de prijs van € 8,00 (enkel bij activiteiten van de
federatie en individuele trainingen).
De nodige formulieren hiervoor kan je terugvinden op de website onder de rubriek “Lid worden”.
De aansluitingsbijdrage dient overgeschreven te worden op rekening BE62 4724 3588 7161 van
W.VL. V.T.A.V. – Moorsledestraat 27 – 8890 DADIZELE.

7.

LEEFTIJDSCATEGORIEEN:

Er zijn in totaal 24 verschillende leeftijdscategorieën (12 bij de dames en 12 bij de heren).
Voor het werkjaar 2015 zijn dat de volgende:
DAMES:
- Eendjes:
- Benjamins:
- Pupillen:
- Miniemen:
- Kadetten:
- Scholieren:
- Juniores:
- Seniores 1:
- Seniores 2:
- Sportiva's 1:
- Sportiva's 2:
- Sportiva’s 3:

8.

2008 en later
2007 - 2006
2005 - 2004
2003 - 2002
2001 - 2000
1999 - 1998
1997 - 1996 - 1995
1994 - 1985
1984 – 1975
1974 - 1965
1964 - 1955
1954 en vroeger

HEREN:
- Eendjes:
- Benjamins:
- Pupillen:
- Miniemen:
- Kadetten:
- Scholieren:
- Juniors:
- Seniors 1:
- Seniors 2:
- Veteranen 1:
- Veteranen 2:
- Veteranen 3:

2008 en later
2007 - 2006
2005 - 2004
2003 - 2002
2001 - 2000
1999 - 1998
1997 - 1996 - 1995
1994 – 1985
1984 - 1975
1974 - 1965
1964 - 1955
1954 en vroeger

AFSTANDEN:

Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen de veldlopen en de wegwedstrijden.
VELDLOPEN:
- Meisjes eendjes:
- Meisjes benjamins:
- Meisjes pupillen:
- Meisjes miniemen:
- Meisjes kadetten:
- Meisjes scholieren:

WEGWEDSTRIJDEN:
- 300 m
500 > 750 m
750 > 1000 m
1000 > 1500 m
1500 > 2000 m
2000 > 3000 m

- Meisjes eendjes:
- Meisjes benjamins:
- Meisjes pupillen:
- Meisjes miniemen:
- Meisjes kadetten:
- Meisjes scholieren:

- 300 m
500 > 750 m
750 > 1500 m
1000 > 2000 m
2000 > 5000 m
3000 > 5000 m
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- Jongens eendjes:
- Jongens benjamins:
- Jongens pupillen:
- Jongens miniemen:
- Jongens kadetten:
- Jongens scholieren:

- 300 m
500 > 750 m
750 > 1000 m
1500 > 2000 m
2000 > 3000 m
3000 > 5000 m

- Jongens eendjes:
- Jongens benjamins:
- Jongens pupillen:
- Jongens miniemen:
- Jongens kadetten:
- Jongens scholieren:

- 300 m
500 > 750 m
750 > 1500 m
1500 > 2500 m
2500 > 5000 m
5000 > 10.000 m

* Het eerste getal = de minimumafstand.
* Het tweede getal = de maximumafstand.

9.

PROVINCIALE RECORDS:

Als lid kan je ook houder worden van een provinciaal record op de piste.
Er zijn records op zowel spurt-, afstand- en kampnummers en dit zowel bij de meisjes – dames
als bij de jongens – heren.
De lijst met alle records kan je terugvinden op de provinciale website.

10.

WEBSITE:

Je kunt onze federatie ook vinden op het internet en dit op het volgende adres:
www.vrijesporters.be
Webmaster is de heer FRANCKY BETTENS, secretaris-generaal.
Neem een kijkje op onze website en je verneemt heel wat meer over onze werking, de
wedstrijdkalenders, tussenstanden in het veldloop- en het pistecriterium, fotomateriaal…
Er wordt ook een overzicht gegeven van alle clubs en er is een automatische link voorzien naar
hun eigen website (voor het geval ze over een website beschikken) enz…

11.

ANDERE BIJZONDERHEDEN:

Naast de organisatie van wedstrijden (8 pistemeetings, 9 veldlopen en 6 stratenlopen)
organiseren wij ook ieder jaar een grote slotfeestavond in het Gemeenschapscentrum “De
Bunder” te Moorslede.
Voor het jaar 2014 gaat deze feestelijke avond door op zaterdag 20 december 2014 met aanvang
om 18 uur (in 2015 is dat op 19 december).
Misschien kan je daar eens kennis komen maken met ons.
De federatie beschikt over een 20- tal provinciale scheidsrechters die instaan voor het goede en
correcte verloop van de wedstrijden.
Regelmatig wordt er een cursus gegeven voor kandidaat scheidsrechters of wordt er een
“terugkomdag” georganiseerd voor de bestaande ploeg.
Het provinciaal dagelijks bestuur komt normaal maandelijks bijeen. De vergaderingen gaan steeds
door op het secretariaatsadres.
1 maal per jaar (in de maand september) is er een algemene statutaire vergadering. Op deze
vergadering worden er per club 2 personen uitgenodigd en ook de individuele leden hebben twee
stemgerechtigde leden.
Het team van provinciale scheidsrechters wordt eveneens uitgenodigd op de algemene statutaire
vergadering.
Twee maal per jaar is er een werkvergadering voor de wedstrijdorganisatoren van het veldloopen regelmatigheidscriterium.
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12.

AANSLUITINGSFORMULIEREN - REGLEMENTEN:

De nodige aansluitingsformulieren kunnen opgevraagd worden via het provinciaal secretariaat van
de W.VL.V.T.A.V. ter attentie van de heer secretaris-generaal Francky Bettens, Moorsledestraat
27 – 8890 DADIZELE of per mail: francky.bettens@skynet.be of afgehaald worden van de
website.
Zowel de statuten van de federatie als het wedstrijdreglement kunnen opgevraagd worden via
het provinciaal secretariaat.

JA, IK WENS MEER INFORMATIE TE ONTVANGEN:

O

Over de komende wedstrijdkalender

O

Over de werking van de federatie

O

Ik wens mij aan te sluiten bij één van de clubs en wil hier nadere informatie
over ontvangen (uw gegevens worden dan doorgespeeld naar de betrokken
club).
-

Voorkeur club = ______________________________

O

Ik wens mij aan te sluiten als individueel lid (= zonder verzekering!)

O

Ik wens mij aan te sluiten als individueel lid (met bijkomende verzekering!)

O

Ik wens mijn gezin aan te sluiten (= zonder verzekering!)

O

Ik wens mijn gezin aan te sluiten (met bijkomende verzekering)

Kleur het betreffende bolletje zwart
Mijn naam: _______________________________________________________________

Adres: __________________________________________________________________

Mailadres: ________________________________________________________________

Strookje op te sturen naar het provinciaal secretariaat
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