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AUGUSTUS 2019

INLEIDING
Sinds 1 juli is de fusie van de Vlaamse Kunstschaatsen Bond en de Vlaamse Snelschaatsbond een
feit.
Voorafgaand aan de fusie werd herhaaldelijk en in detail overlegd tussen de beide schaatsbonden.
Niettegenstaande de aanzienlijke verschillen tussen de beide bonden en sporttakken, werden ook
sterke overeenkomsten gevonden en een gezamenlijke visie vastgelegd. Tegelijkertijd hebben
beide sporttakken uiteraard ook heel eigen sporttakspecifieke uitdagingen.
Onder impuls van het nieuwe, gezamenlijke bestuur voor deze nieuwe unie, door de leden-clubs
bekrachtigd op de Bijzondere Algemene Vergadering van 1 juli 2019, werd werk gemaakt van een
nieuwe erkennings- en subsidieaanvraag. Dit beleidsplan is niet alleen een hoeksteen van deze
aanvraag, maar een strategisch kader voor een duurzame uitbouw van de Vlaamse Schaatsunie.
Met dank aan alle personen die hebben meegewerkt aan dit Beleidsplan, voor het vele werk in
een toch wel korte periode, alsook iedereen die bijdroeg tot de gegevensverzameling.
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VLAAMSE SCHAATSUNIE
1. SITUERING
De Vlaamse Schaatsunie, afgekort VLSU, is de nieuwe, overkoepelende sportfederatie voor alle
Vlaamse kunstschaats- en snelschaatsclubs. De VLSU ontstond op 1 juli 2019 door de fusie van de
Vlaamse Kunstschaatsen Bond (VKSB) en de Vlaamse Snelschaatsbond (VSB), met VKSB als
overnemende vereniging.
Samen met de Fédération Francophone de Patinage Artistique ressorteert de VLSU op nationaal
vlak, wat alle disciplines van het kunstschaatsen betreft, onder de Koninklijke Belgische
Kunstschaatsen Federatie KBKF.
Samen met de Fédération Francophone de Patinage, die op dit ogenblik weliswaar niet meer actief
is, ressorteert de VLSU op nationaal vlak, wat shorttrack en langebaan schaatsen betreft, onder de
Koninklijke Belgische Schaatsfederatie KBSF.
Internationaal zijn zowel de KBKF als de KBSF aangesloten bij de International Skating Union ISU.
Bij de start van het seizoen 2019-2020 groepeert de Vlaamse Schaatsunie 13 Vlaamse
kunstschaatsclubs, en 8 snelschaatsclubs (6 shorttrack en 2 lange baan). De unie telde op datum
van de fusie 2.161 leden, waarvan 704 competitieven.
De aangesloten clubs zijn actief op privé-ijsbanen, op ijsbanen beheerd door Sport Vlaanderen, en
één ijsbaan beheerd door de Stad Antwerpen. Noch de aangesloten clubs, noch de VLSU zelf, zijn
eigenaar van schaatssportfaciliteiten.
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2. STRUCTUREN
ORGANOGRAM
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3. ORGANEN
BESTUUR
Het Bestuur vormt het dagelijks bestuur van de vereniging en is samengesteld uit verkozen
vrijwilligers, voorgedragen door de aangesloten clubs. Het Bestuur is paritair samengesteld met
drie bestuursleden uit zowel de sporttak kunstschaatsen als de sporttak snelschaatsen.
Het Bestuur neemt de uiteindelijke beslissingen met betrekking tot de goede werking van de
vereniging en draagt hiervoor de eindverantwoordelijkheid.
Functie
Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris-generaal
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

Naam
Jurgen Schroyen
Gaby Deckmyn
Maria Bouwens
Ludo Daemen
Corné Lepoeter
Gunter Werner

Discipline
Kunstschaatsen
Shorttrack
Kunstschaatsen
Kunstschaatsen
Langebaan
Shorttrack

ALGEMENE VERGADERING
De Algemene Vergadering houdt toezicht op de werking van de vereniging. Zij geeft goedkeuring
met betrekking tot het gevoerde beleid, de rekeningen, de begroting, en geeft uitvoering aan alle
taken die haar door de wet worden toegewezen. Zij is samengesteld uit de vertegenwoordigers
van de aangesloten clubs.

SPORTTAKCOMMISSIE
Zowel voor het kunstschaatsen als het snelschaatsen stelt de vereniging een Sporttakcommissie
samen. Deze commissies staan in voor de praktische organisatie van de activiteiten van de
betreffende disciplines en dit binnen de deelbegroting die hen wordt toegekend. De commissies
werken nauw samen met en leggen verantwoording af aan het Bestuur.

REPRESENTATIEVE RAAD
Ook de Representatieve Raden zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten
clubs. De clubafgevaardigden die deelnemen aan de vergaderingen worden vooraf opgegeven. In
functie van de agenda kunnen clubs andere personen afvaardigen. De Representatieve Raden
hebben een adviserende functie en vormen het communicatiekanaal tussen de clubs en het
Bestuur.

DISCIPLINAIRE COMMISSIE
De Disciplinaire Commissie houdt toezicht op het naleven van alle door de vereniging
uitgevaardigde reglementeringen en besluiten en spreekt zich uit over sancties bij overtredingen
hierop. In dit kader kan zij de medewerking vragen van de aangesloten clubs en/of toegetreden
leden en iedereen horen die zij daartoe nuttig acht.
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GESCHILLENCOMMISSIE
De Geschillencommissie is bevoegd voor alle betwistingen tussen clubs aangesloten bij de
vereniging, en tussen aangesloten clubs en hun leden (o.a. transfergeschillen). De partijen die een
beroep doen op de geschillencommissie erkennen daarbij de bevoegdheid van de commissie om
tot een uitspraak te komen via arbitrage. In dit kader kan zij de medewerking vragen van de
aangesloten clubs en/of toegetreden leden (o.a. inzage vragen in geschriften en
boekhoudingstukken) en iedereen horen die zij daartoe nuttig acht.

COMMISSIE GEZOND EN ETHISCH SPORTEN – AANSPREEKPUNT PERSOONLIJKE INTEGRITEIT
De Commissie Gezond en Ethisch Sporten is een onafhankelijk adviesorgaan dat zowel aan de
vereniging, de leden-clubs, als aan de toegetreden leden advies verleent omtrent problemen en
vragen rond ethisch sporten en, op eigen initiatief of op basis van de problemen die haar worden
gesignaleerd, aan de vereniging richtlijnen kan geven omtrent het te voeren beleid inzake ethisch
sporten.
De commissie staat zo in voor het vormgeven, uitvoeren en opvolgen van een gezond sporten
beleid van de vereniging, en dit zowel op niveau van de vereniging als op niveau van de clubs en
de sporters.
De commissie komt minstens twee maal per jaar samen en geeft advies over, onder meer,
volgende thema’s :









Medische geschiktheid
Blessurepreventie
Actuele medische vragen
Leeftijdsgrenzen
Analyse medische structuren
Ethische code
Grensoverschrijdend gedrag
Dopingcode

De API is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, coaches of
clubbestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over
(seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit indien zij geen
oplossingen kunnen vinden binnen hun club. De API van de vereniging is ook de contactpersoon
met ICES en eventuele API’s op clubniveau. De API draagt er mee zorg voor dat het beleid
voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend
gedrag.

DIRECTEUR TOPSPORT
De Directeur Topsport is verantwoordelijk voor de detectie van talentvolle jongeren, de opvolging
van de erkende topsportatleten, de toepassing van de selectieprocedures voor internationale
wedstrijden. Hiervoor werkt de Directeur Topsport nauw samen met het Bestuur, de verschillende
Sporttakcommissies, de nationale federaties en de Task Force Topsport.
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4. AANGESLOTEN CLUBS
1
2
3
4
5
6
7
8
-

Club
BSC
ERL
IRTA
YDS
STKG
TNT
NLSV
LBSG
YES

Snelschaatsclubs
Boudewijnpark-Schaatsclub
Snelschaatsclub Easy Riders
Ice Racing Team Antarctica
Ijsschaatsclub De Schaverdijn
Short Track Club Kristallijn Gent
Turnhoutse Nieuwe Tornado's
Noordlimburgse Snelschaatsvereniging
Lange baan Schaatsclub Gent
Yeti Eeklo Snelschaatsclub (2)

IJsbaan
Brugge
Woluwe
Wilrijk
Hasselt
Gent
Turnhout
Lommel
Gent
Eeklo

Type ijsbaan
Privé
Privé
Privé
Sport Vlaanderen
Privé
Tijdelijke ijsbaan (1)
Privé
Privé
Gesloten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
-

Club
AKR
ASW
BKC
DSH
GSK
HSK
KHL
KHM
KHN
KPL
KRE
NLL
NOT
FSC

Kunstschaatsclubs
Antwerpse Kunstschaatsclub Ruggeveld
Antarctica Skate Wilrijk
Brugse Kunstschaatsclub
Kunstschaatsclub Die Swaene
Gentse Schaatsclub Kristallijn
Hasseltse Schaatsclub
Kunstschaatsclub Heuvelkouter Liedekerke
Kunstschaatsacademie Hivernia Mechelen
Kunstschaatsclub Netepark Herentals
Kunstschaatsclub Pirouette Leuven
Kunstschaatsclub Kryos Eeklo (4)
Nieuw Luna Lommel
Nieuw Olympia Turnhout
Kunstschaatsclub Karelia (5)

IJsbaan
Deurne
Wilrijk
Brugge
Heist op den Berg
Gent
Hasselt
Liedekerke
Mechelen
Herentals
Leuven
Eeklo
Lommel
Turnhout
Gullegem

Type ijsbaan
Tijdelijke ijsbaan (3)
Privé
Privé
Privé
Privé
Sport Vlaanderen
Sport Vlaanderen
Privé
Sport Vlaanderen
Privé
Gesloten
Privé
Tijdelijke ijsbaan (1)
Gesloten

(1)

Het IJssportcentrum Turnhout is een tijdelijke ijsbaan, opgezet door een samenwerkingsverband
van de Turnhoutse ijssportclubs na de sluiting van de ijsbaan in het centrum in maart 2016. Met de bouw
van een nieuwe ijsbaan is men echter nog steeds niet gestart.
(2) (4)

Yeti Eeklo en Kryos Eeklo hebben sinds de sluiting van de ijsbaan in Eeklo op verplaatsing ijs
gezocht. Kryos Eeklo heeft nog steeds een beperkt aantal leden, vooral actief op de ijsbaan te Gent. Yeti
Eeklo is niet meer actief.
(3)

In Deurne werd in maart 2019 gestart met de afbraak van IJsbaan Ruggeveld, nadat er
stabiliteitsproblemen in de dakconstructie werden vastgesteld. De Stad Antwerpen zou een tijdelijke
schaatsbaan opzetten, in afwachting van het realiseren van een nieuwbouw, die klaar zou moeten zijn
tegen midden 2021.
(5)

Karelia Gullegem heeft het voorbije seizoen haar activiteiten overgebracht naar de Temptation
Skating Club met zetel te Brussel, aangesloten bij de Waalse Fédération Francophone de Patinage
Artistique, en is dientengevolge geen lid meer van de VLSU. TSC op zijn beurt wordt nu noodgedwongen,
door de sluiting van de ijsbaan van Gullegem omgevormd tot een inline synchronized skating club.
Een aantal synchroonschaatsers hebben hun heil gezocht op de ijsbanen van Valenciennes en Dunkerque.
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MISSIE
De Vlaamse Schaatsunie heeft als doel in het Vlaamse land de leiding te nemen en de uitbreiding
te bevorderen van de schaatssport in zijn geheel, en alle kunstschaats- en snelschaatsdisciplines in
het bijzonder. De vereniging streeft daarbij naar duurzaamheid en professionaliteit, en wil een
omgeving bieden waar ieder lid zich optimaal kan ontplooien.
Door de fusie willen de schaatsers een sterkere gesprekspartner worden ten aanzien van officiële
instanties en ijsbanen. De fusie moet ook leiden tot een efficiënter bestuur door het benutten van
elkaars sterktes alsook de opportuniteiten door de schaalvergroting.
De vereniging stelt zich tot doel in Vlaanderen de leiding te nemen en de uitbreiding te
bevorderen van het kunstschaatsen en snelschaatsen, en alle activiteiten die ermee verband
houden, en dit door, doch niet limitatief :
 het promoten van de verschillende kunst- en snelschaatsdisciplines;
 het inrichten en ondersteunen van wedstrijden, demonstraties en shows;
 het coördineren en bevorderen van de relaties met de aangesloten clubs en de regionale,
nationale en internationale organisaties;
 het steunen en verlenen van medewerking aan alle sportieve en maatschappelijke initiatieven
die éénzelfde doelstellingen als hierboven nastreven;
 het bevorderen van de relaties met Sport Vlaanderen.
Het Bestuur van de VLSU zal in de uitwerking van voormelde doelstellingen zich steeds laten leiden
door de principes van de “Code Goed Bestuur in Vlaamse Sportfederaties”. Naast optimale
transparantie en democratische besluitvorming zal bijzondere aandacht worden besteed aan
ethiek, gelijke kansen en diversiteit bij de aangesloten clubs en in de vereniging zelf.
In onderstaande driehoek wordt schematisch de schaatssport weergegeven. De drie domeinen, te
weten Aanbod/programma’s, Kader en Accommodatie worden als collectief een driehoek. Voor
een optimaal functionerend sportprogramma dienen alle drie de domeinen goed georganiseerd te
zijn. Vanuit dit principe wil de VLSU de schaatssport gaan versterken. Dit geldt voor zowel de
breedtesport met jeugdprogramma’s en beschikbare ijsuren voor scholieren als recreanten, als
voor de topsport.
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 AANBOD / PROGRAMMA’S
De VLSU wil zowel een ruim recreatief aanbod als een professioneel competitief aanbod
brengen voor zowel jeugd als volwassenen. Op zowel het recreatieve en breedtesport-aanbod
(inclusief competitie op Vlaams niveau) als het aanbod topsport wordt in volgende delen
dieper ingegaan.

 KADER
Ter versterking van de programma’s worden de kaders binnen het schaatsen versterkt.
Enerzijds zal dit gebeuren door de coaches van de verschillende (individuele) programma’s en
disciplines bij elkaar te brengen, anderzijds zal er op talentdetectieniveau en op clubniveau
worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van het kader.

 ACCOMMODATIE
De VLSU is er van overtuigd dat een professionele ijsbaan in Vlaanderen noodzakelijk is voor de
groei en verdere uitbouw voor alle schaats- en ijssporten en mogelijk ook voor andere sporten.
Een ijsbaancomplex bestaande uit een 400 meter ijsbaan die voldoet aan de eisen van de ISU
en een middenterrein met twee 30 x 60 meter ijsbanen die voldoen aan eisen van IIHF, ISU en
eventueel andere bonden.
Daarnaast zijn voor topsport- en talentontwikkeling krachthonken, fitnessruimtes,
studiefaciliteiten en eventueel huisvesting een voorwaarde die de kansen om medailles te
halen vergroten.
Om in dergelijk complex internationale wedstrijden te kunnen organiseren, is het verder ook
onontbeerlijk om voldoende tribunes (zitplaatsen) te voorzien, alsook de nodige technische
voorzieningen voor de jurypanels.
Daarnaast blijft het aanbod van recreatieve ijspistes en ijsuren een belangrijk aspect (zie
verder).
Vlaamse Schaatsunie
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1. RECREATIEF SCHAATSEN








Het promoten van de verschillende kunstschaats- en snelschaatsdisciplines met als doel een
uitbreiding van het aantal schaatsende leden in de clubs. Door deelname aan en organisatie
van promotionele activiteiten moeten ook niet-schaatsers ertoe worden aangezet kennis te
maken met de verschillende ijsschaatssporten.
De clubs aanzetten en ondersteunen om een kwaliteitsvol en gevarieerd gamma van
activiteiten voor recreatieven op te zetten.
Ondersteuning aan lokale en regionale evenementen ter promotie van het ijsschaatsen.
Organisatie van laagdrempelige wedstrijdvormen voor recreatieven in de verschillende
schaatsdisciplines, en zowel in het solorijden als in de teamsporten.
Doorgroeimogelijkheden creëren naar de verschillende competitievormen en -niveaus.
Ondersteuning van de G-sport.

2. COMPETITIEF SCHAATSEN









Ondersteuning en promotie van de organisatie van wedstrijden door de Vlaamse clubs en dit in
alle disciplines van het kunstschaatsen en het snelschaatsen.
Organisatie van eigen wedstrijden en Vlaamse Kampioenschappen in de verschillende
disciplines en op de verschillende niveaus.
Ondersteuning aan trainers via het aanbieden van seminaries en opleidingsprogramma’s.
Het stimuleren van jonge schaatsers om hun sportambities uit te bouwen.
Detectie van en ondersteuning aan beloftevolle jongeren door middel van stages en
omkadering.
Het opvolgen en ondersteunen van de Vlaamse talenten zodat zij kunnen meedingen naar
nationale en internationale successen.
Het aanbieden van opleidingen en bijscholingen voor gelicentieerde coaches.
Het stimuleren van gelicentieerde coaches om optimaal gebruik te maken van de aangeboden
opleidingen en bijscholingen om aldus de kwaliteit van het sportieve kader te verbeteren.

3. TOPSPORT
TOPSPORT ALS DOEL
De schaatssport is een nog een ruwe diamant in België. Op de voorgaande Olympiade deden er 7
sporters mee. Dit gebeurde toen nog zonder een gestructureerde inzet van de schaatsbond. Het
waren voor individuele programma’s. Er liggen meer kansen voor zowel kunstrijden, shorttrack en
langebaanschaatsen. De lopende topsportprojecten verdienen een impuls richting de Olympische
Spelen 2022. Als aanvulling gaan we werken aan een structuur voor de topsport. Met het
aanstellen van de topsportdirecteur wordt een begin gemaakt voor een sterkere structuur op
langere termijn. In bijlage 5 is een functie omschrijving van de Topsport Directeur bijgevoegd.
Na het seizoen 2019-2020 wordt door het bestuur een evaluatie van de functie uitgevoerd en
mogelijk aangepast.
De lopende projecten worden door de nieuw aan te stellen topsportdirecteur met coaches beter
gestroomlijnd en gemonitord om de projecten te versterken.
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Daarnaast zal een start worden gemaakt met het verbinden van de projecten. Het gezamenlijk
trainen (indien mogelijk) kan zorgen voor versterken van de structuur en de programma’s.
Hierdoor kan ook gebruik worden gemaakt van elkaars kennis en expertise en ondersteunende
mogelijkheden (bijvoorbeeld paramedische staf). De drie disciplines kunnen op het gebied van
innovatie nog verder worden ontwikkeld. Het verbinden van de kennis en expertise van andere
sporten is ook nog onderbelicht en de inzet van wetenschappelijke ondersteuning biedt meer
kansen.
Voor verdere details betreffende de organisatie van de topsport wordt verwezen naar bijlage 2
van het topsportdossier.

TOPSPORT ALS MIDDEL
De drie schaatsdisciplines zijn bij uitstek ook geschikt voor het verbinden van meer mensen aan de
schaatssport. Het zijn aantrekkelijke sporten die interessant zijn voor een breder publiek. Naast
het vinden van meer commerciële partners moet ook de “schaatsfamilie” vergroot worden. Dit
kan gebeuren met de inzet van schaatsers ter promotie van hun sport bij bedrijven en op scholen.

LOPENDE PROJECTEN
Details van de lopende en aangevraagde projecten zijn te vinden in de bijlagen 3, 4 en 6 van het
topsportdossier.
Toegekende prestatieprogrammas
•
•
•
•
•

Prestatieprogramma Loena Hendrickx (kunstschaatsen)
Prestatieprogramma Bart Swings (langebaan)
Prestatieprogramma Mathias Vosté (langebaan)
Prestatieprogramma Stijn Desmet (shorttrack)
Prestatieprogramma Hanne Desmet (shorttrack)

Prestatieprojecten in voorbereiding
•
•
•
•

Prestatieprogramma Teampursuit Dames (langebaan)
Prestatieprogramma Isabelle Van Elst (langebaan)
Prestatieprogramma Relay senioren (shorttrack)
Prestatieprogramma Nina Pinzarrone (kunstschaatsen)

Toegekende Ontwikkelingprogramma’s
• BeGold Loena Hendrickx (kunstschaatsen)
• BeGold Relay (shorttrack)
Aangevraagd ontwikkelingsproject
• Ontwikkelingsprogramma shorttrack (shorttrack 14-18jaar)
• Road to Ice (langebaan)
Ontwikkelingsprojecten in voorbereiding


Voor langebaan en kunstschaatsen zullen na grondige analyse van de huidige stand van zaken,
noden en opportunitieten in de loop van 2020 programma’s voorbereid worden.
In het kunstschaatsen wordt dan voornamelijk gekeken naar ondersteunende stages en
omkadering voor de Elite en beloftes (Team Elite, Team A en B).
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Ambities tot Olympische Spelen 2022
Het komende seizoen moet een professionele topsport opgestart worden, met voor alle disciplines
omkadering, duidelijke trajecten en duidelijke selectiecriteria voor zowel talentdetectie als
wedstrijdselectie. Een topsportcommissie zal opgericht worden om een transparant en breed
gedragen beleid waar te maken.
Dit dient uiteraard in nauwe samenwerking met de nationale bonden te gebeuren.
Vanaf 2021 voorzien we voor de 3 disciplines ontwikkelingsprogramma’s aan te vragen indien
voldoende talentvolle jongeren kunnen aangeduid worden.
Bovendien moet de overstap van beloftevolle jongere naar prestatieprogramma’s goed
ondersteund worden zodat jaarlijks atleten deze stap kunnen maken.
Doelstellingen Prestatieprogramma’s
•
•
•
•
•
•
•
•

Prestatieprogramma Loena Hendrickx (kunstschaatsen) → top 8 OS 2022
Prestatieprogramma Bart Swings (langebaan) → Olympisch Goud 2022
Prestatieprogramma Mathias Vosté (langebaan) → top 8 OS 2022
(Prestatieprogramma Teampursuit Dames (langebaan)) → top 8 OS 2022
(Prestatieprogramma Isabelle Van Elst (langebaan)) → top 8 OS 2022
Prestatieprogramma Stijn Desmet (shorttrack) → top 8 OS 2022
Prestatieprogramma Hanne Desmet (shorttrack) → top 8 OS 2022
(Prestatieprogramma Relay senioren (shorttrack)) → top 8 OS 2022

Doelstellingen ontwikkelingprogramma’s
• BeGold Loena Hendrickx (kunstschaatsen) → top 3 OS 2026
• BeGold Relay (shorttrack) → top 8 OS 2026
• Ontwikkelingsprogramma shorttrack (shorttrack 14-18jaar) →
o Continuïteit beGold programma shorttrack.
o Relay teams aan start op EK en WB.
o In 2022 minimaal twee teams om zich verder te ontwikkelen naar OS 2026
Meetpunten/evaluatie
Uiteraard zal het eerste jaar van de topsportwerking nog grotendeels bestaan uit analyse van de
huidige situatie en van de bestaande individuele programma’s. Talentdetectie en ontwikkelingsprogramma’s zijn in opstart en zullen verder uitgewerkt worden door de topsportdirecteur in
direct overleg met de betrokken coaches.
Vanaf 2021 zal geëvalueerd worden hoeveel atleten doorstromen van talentdetectie naar
beloftevolle jongere en naar elite atleet.
Daarnaast moet de instroom van talentvolle jongeren groeien zodat van elke leeftijdscategorie
enkele jongeren alvast een traject beginnen.
Meetpunten voor de individuele projecten staan in de dossiers van de atleten. Het geheel van de
topsport wordt in het najaar 2019 verder uitgewerkt. In mei 2020 zal het volledige topsportbeleid
grondig geëvalueerd worden en een aangepast beleidsplan zal in september 2020 ingediend
worden.
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4. MOTIVEREN, STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN








De VLSU wil het ontstaan van nieuwe, en de groei van de bestaande Vlaamse clubs
stimuleren. De VLSU wil daarom ook een sterke, actieve gesprekspartner zijn bij de zoektocht
naar mogelijkheden voor nieuwe accommodaties.
De VLSU beschermt de activiteiten van de bestaande clubs.
De VLSU organiseert en ondersteunt de aangesloten clubs, de trainers en andere lesgevers,
alsook de vrijwilligers werkzaam binnen de clubs.
o Informatieverzameling en –verwerking
o Aanbieden en stimuleren van opleidingen en bijscholingen voor clubbestuurders
o Aanbieden, stimuleren en stroomlijnen van opleidingen voor alle lesgevers binnen een
clubwerking.
Het steunen en verlenen van medewerking aan alle sportieve en maatschappelijke initiatieven
die dezelfde doelstellingen nastreven.
Het bevorderen van de relaties met Sport Vlaanderen, het BOIC, …
Een vlotte samenwerking garanderen tussen clubs onderling, en tussen de clubs en de
nationale federaties KBKF en KBSF, en in het verlengde hiervan de internationale
schaatsunie ISU.

Het Bestuur van de VLSU zal in de uitwerking van voormelde doelstellingen zich steeds laten leiden
door de principes van de “Code Goed Bestuur in Vlaamse Sportfederaties”. Naast optimale
transparantie en democratische besluitvorming zal bijzondere aandacht worden besteed aan
ethiek, gelijke kansen en diversiteit bij de aangesloten clubs en in de vereniging zelf.

Vlaamse Schaatsunie
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GEGEVENSVERZAMELING
1.

LEDENAANTALLEN OP 1 JULI 2019

1
2
3
4
5
6
7
8

Club
BSC
IRTA
ERL
TNT
NLSV
STKG
LBSG
YDS

Snelschaatsclubs
Boudewijnpark-Schaatsclub
Ice Racing Team Antarctica
Snelschaatsclub Easy Riders
Turnhoutse Nieuwe Tornado's
Noordlimburgse Snelschaatsvereniging
Short Track Club Kristallijn Gent
Lange Baan Schaatsclub Gent
Ijsschaatsclub De Schaverdijn

Gemeente
Brugge
Wilrijk
Leuven
Turnhout
Lommel
Gent
Gent
Hasselt

Comp
34
24
4
3
15
30
18
19
147

Recr
34
47
39
19
30
20
38
18
245

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Club
BKSC
DSH
HSK
NOT
AKR
KHL
KPL
GSK
NLL
KRE
KNH
ASW
KHM

Kunstschaatsclubs
Brugse Kunstschaatsclub
Die Swaene Heist
Hasseltse Schaatsklub
Nieuw Olympia Turnhout
Antwerpse Kunstschaatsclub Ruggeveld
Kunstschaatsclub Heuvelkouter Liedekerke
Kunstschaatsclub Pirouette Leuven
Gentse Schaatsklub Kristallijn
Nieuw Luna Lommel
Kunstschaatsclub Kryos Eeklo
Kunstschaatsclub Netepark Herentals
Antarctica Skate Wilrijk
Kunstschaatsacademie Hivernia Mechelen

Gemeente
Brugge
Heist o/d Berg
Hasselt
Turnhout
Deurne
Liedekerke
Leuven
Gent
Lommel
Eeklo
Herentals
Wilrijk
Mechelen

Comp
15
44
18
83
45
53
48
122
20
10
32
39
28
557

Recr
15
96
123
76
153
72
87
244
88
0
34
90
134
1.212

2.

JEUGDSPORT : LEEFTIJDSANALYSE OP 1 JULI 2019

Sporttak Snelschaatsen
jonger dan 12j
M
V
57
15
14,5 %

3,8 %

12-17j

18j-49j

M
38

V
22

M
112

V
70

9,7 %

5,6 %

28,6 %

17,9 %

50j en ouder
M
V
59
19
15,1 %

4,8 %

Totaal
M
266

V
126

67,9 %

32,1 %

Sporttak Kunstschaatsen
jonger dan 12j
M
V
67
674
3,8%

38,1%

Vlaamse Schaatsunie

12-17j

18j-49j

M
24

V
533

M
42

V
338

1,4%

30,1%

2,4%

19,1%

13

50j en ouder
M
V
39
52
2,2%

2,9%

Totaal
M
172

V
1597

9,7%

90,3%
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Totaal
jonger dan 12j
M
V
124
689
5,7 %

3.

31,9 %

12-17j
M
62
2,9 %

18j-49j
V
555

M
154

25,7 %

7,1 %

V
408
18,9 %

50j en ouder
M
V
98
71
4,5 %

Totaal
M
438

3,3 %

V
1723

20,3 %

79,7 %

813

617

562

169

2161

37,6 %

28,6 %

26,0 %

7,8 %

100 %

INNOVATIE : ANALYSE VAN POTENTIËLE GEBRUIKERS MYLAPS

De Vlaamse Schaatsunie wil voluit inzetten op innovatie. Op dit ogenblik van de fusie ligt er enkel
voor wat betreft Shorttrack een volledig afgewerkt voorstel op tafel. Met het oog op de volgende
Olympiade zullen er ook voor de overige sporttakken/disciplines innovatieprojecten worden
afgewerkt.
SCHAATSERS GENT MET TRANSPONDER (VROEGERE GEBRUIKERS MYLAPS)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Achternaam
Caboor
Casobolu
Coremans
Danneel
Danneel
De Paepe
Dewagtere
Dewagtere
Donskoi
Fostier
Goeminne
Goethals
Janssens
Janssens
Kiss
Merlevede
Noiron
Noiron
Peeters
Petré
Proost
Rivero Maerschalck
Schepers
Schepers
Schepers
Slembrouck
Tanrikulu
Van Buren
Van Damme
Van Damme
Van Herck
Van Kerckvoorde
Van Waasdijk
Vanhooren
Verhooghe
Volckaert

Voornaam
Gianni
Larsen
Bavo
Alexandra
David
Alexander
Adriaan
Willem
Timofey
Thibault
Gert-Jan
Bert
Dante
Jay
Bob
Daphné
Lieselot
Warre
Ilias
Ward
Enzo
Aleyándro
Leander
Martijn
Nienke
Maarten
Selim
Alexander
Fré
Warre
Lotta
Evelien
Guillian
Rino
Robin
Robbe

Club
STKG
STKG
STKG
BSC
BSC
STKG
STKG
STKG
BSC
STKG
IRTA
STKG
IRTA
IRTA
STKG
BSC
IRTA
IRTA
IRTA
YDS
STKG
STKG
YDS
YDS
YDS
STKG
STKG
STKG
BSC
BSC
IRTA
STKG
YDS
BSC
BSC
STKG

Geboortedatum
1999-06-22
2006-09-07
1997-06-04
1995-03-02
1998-01-06
1995-09-16
2001-07-07
1992-06-15
2004-03-24
2002-09-05
1995-05-08
1999-02-01
1999-01-13
1997-09-23
1998-01-19
1994-06-07
2002-09-13
2005-01-05
2001-09-11
1997-01-30
2002-08-05
2006-02-25
2002-07-01
2000-09-15
2004-05-10
1989-07-03
1990-12-05
1999-02-05
2005-07-14
2003-01-14
2007-02-09
2000-07-19
1999-07-29
1996-10-28
1998-04-25
1998-10-23

Reeds gebruikt?
1
1
1

GENT
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1

1
1
17

LIEDEKERKE

HASSELT

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1
18

1
1
1
23

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
2
1
2
3
2
3
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
3
2
2
2
2
2
3
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
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SCHAATSERS HASSELT-NATIONAAL TEAM DIE GEBRUIK MAKEN MYLAPS
SCHAATSERS NATIONAAL TEAM LIEDEKERKE (POTENTIËLE GEBRUIKERS MYLAPS)

Vlaamse Schaatsunie
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4.

RECREATIEVE SPORTBEOEFENING

Uit de gegevensanalyse blijkt duidelijk dat zowel voor kunstschaatsen als voor snelschaatsen de
recreatieve leden in de meerderheid zijn, toch is het aandeel competitieven in beide sporttakken
erg hoog, en is er allicht wel ruimte om het aantal recreatieve leden te verhogen.
Zowel in het kunschaatsen als het snelschaatsen is er een groot aandeel jongeren. Bij de
kunstschaatsers is het overwicht van de -12 jarigen duidelijk, wat voor die sport echter niet
verwonderlijk is, kunstschaatsen is redelijk goed bekend bij jongeren. Snelschaatsen is
daarentegen nog relatief onbekend zodat kinderen die op zoek zijn naar een sport nog te weinig
bij snelschaatsen uitkomen, waardoor het aandeel -12 jarigen te laag ligt.
De clubs bieden een gevarieerd aanbod voor recreatieven :





initiaties en kenningsmakingsdagen
clubtrainingen met het oog op het verbeteren van de schaatstechniek
activiteiten waar de klemtoon meer ligt op fun, zoals clubgala’s, shows, Halloween, carnaval, …
laagdrempelige wedstrijden kunstschaatsen voor recreatieven, als smaakmaker voor mogelijke
competitie
 specifieke lessenreeksen voor volwassenen/senioren
De VLSU ondersteunt de clubwerkingen. Voornaamste werkpunten zijn enerzijds het stroomlijnen
van de aangeleerde elementen qua benaming en uitvoering, de opleiding van clublesgevers
(monitoren) en het stimuleren en ondersteunen van activiteiten voor recreanten. Dit aanbod moet
uitgebreid worden en dit in alle schaatsdisciplines.
Ook ijsbanen en gemeentelijke overheden organiseren activiteiten voor recreatieve schaatsers.
Voor initiaties en sportkampen op initiatief van gemeentelijke sportdiensten wordt meestal
beroep gedaan op de lesgevers van de plaatselijke clubs.

Vlaamse Schaatsunie
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5.

COMPETITIEVE SPORTBEOEFENING

In beide sporttakken is er een relatief grote groep competitieve deelnemers. Op competitief vlak
zijn onze clubs zeker goed bezig mede door een aantal vrij recente veranderingen in competitief
aanbod (zie verder). Bij de snelschaatsers is het aandeel jongeren -12 toch laag, gezien men om
competitief door te stoten toch vrij jong moet beginnen aan een sport. De instroom bij
kunstschaatsen van jonge kinderen is vrij goed, al is het voor deze sport ook bijzonder belangrijk
jong te beginnen.

KUNSTSCHAATSEN, SINGLES / PAIRS
Mede door de invoering van de Competition Level Test werd de drempel tot competitie verlaagd,
en is er een gestage instroom van nieuwe competitieve schaatsers. Het wedstrijdaanbod is de
voorbije jaren verder gestegen, waardoor er een hoog aanbod aan wedstrijdmogelijkheden is.

KUNSTSCHAATSEN, SYNCHRONIZED SKATING
Omwille van de hoge kostprijs verbonden aan dit type wedstrijden (o.a. bijna uitsluitend
buitenlandse juryleden) wordt hiervoor geen afzonderlijk Vlaams Kampioenschap georganiseerd,
maar gebeurt dit in combinatie met een Belgische internationale wedstrijd Synchronized Skating.

SNELSCHAATSEN, SHORTTRACK
De voorbije jaren bleken de BENELUX cups die in samenwerking met Nederland en Luxemburg
werden opgestart een groot succes. Deze laagdrempelige wedstrijden trekken beginnende
competitieschaatsers aan die per niveau en niet op leeftijd worden ingedeeld wat voor kinderen
die iets trager ontwikkelen of later beginnen een groot voordeel is. Ook het Vlaams
kampioenschap is voor vele jonge schaatsers een jaarlijks topevenement waar alle leeftijden en
niveaus welkom zijn.
Daarnaast bieden de Vlaamse clubs reeds jaren een mooi aanbod internationale wedstrijden
(opening en closing games, easter cup, speculaascup) op een ‘intermediair’ niveau. In 2018-2019
konden we 2 starclass wedstrijden voor junioren inrichten (Europese topwedstrijden) in Lommel
en Hasselt. Het is de bedoeling jaarlijks minstens 1 junioren topwedstrijd naar Vlaanderen te
halen.
Belangrijke uitdagingen die we nog zien zijn:
 Onzekerheid over de toekomst van de huidige ijsbanen
 Geen enkele ijsbaan voldoet aan de normen voor topwedstrijden senioren
 Er is geen aanbod voor recreatieve volwassenen, die niet thuishoren in het reguliere
wedstrijdcircuit maar toch een wedstrijdgevoel willen ervaren.

SNELSCHAATSEN, LANGEBAAN
Behalve wedstrijden voor de allerjongsten, die nog gereden kunnen worden op een kleine piste, is
het uiteraard onmogelijk wedstrijden te organiseren gezien het gebrek aan infrastructuur. Het
uitwijken voor Vlaamse kampioenschappen naar het buitenland brengt veel extra kosten mee voor
de organisatoren en voor de deelnemers. De Vlaamse lange baan schaatsers ontbreken uiteraard
wedstrijdervaring door deze toestand.
Vlaamse Schaatsunie
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6. TALENTDETECTIE EN TOPSPORT
Voor het luik talentdetectie wordt verwezen naar bijlage 3 van het topsportdossier waar
een gedetailleerde beschrijving per discipline werd uitgewerkt. Globaal blijft één van de
beleidsuitdagingen van de komende jaren het verder uitwerken en verbeteren van onze
talentdetectie.

7. KADEROPLEIDING EN BIJSCHOLING
TRAINERSOPLEIDINGEN EN -BIJSCHOLINGEN
In samenwerking met VTS worden er jaarlijks opleidingen georganiseerd voor trainers en aspiranttrainers. Het aantal trainers moet via deze opleidingen jaarlijks toenemen om te kunnen voldoen
aan de noden.
Het aanbod naar trainersopleidingen na de opleidingen tot Initiator en de Aanvullende Module
moet worden uitgebreid, waardoor verdere groei van de trainers mogelijk is. Als gevolg van een te
laag aanbod, of te weinig inschrijvingen en dus annulatie van de opleiding, geven de diploma’s van
de huidige gelicentieerde coaches niet altijd een correct beeld van de competentie van de trainers.

AKR
ASW
BKSC
DSH
GSK
HSK
KHL
KHM
KNH
KPL
NLL
NOT
BSC
ERL
IRTA
YDS
STKG
TNT
NLSV
LBSG

Geen
diploma

Initiator

2
6

1
1

2
20
5
1
4
5
13
4
6

7
11
5
2
7

1

Initiator + Instruct.
AM
B

2
1

2
2

1

2

1
3
1

5
3
5

1

1
1
2

2

BuitenLands

3

3
2

1

2

1

1
1

1
1
1

2
1

47

0

3

17

14

10

Totaal

6
9
0
14
35
13
7
17
5
22
7
14

3

3

Vlaamse Schaatsunie

Trainer
A

2
1
1

1

68

Trainer
B

3
1
26

4
2
3
2
3
4
3
1
168
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Voor shorttrack en langebaan zijn er geen opleidingen tot niveau trainer A, en kunnen coaches dus
enkel de opleiding inline skaten (die toch grondig verschilt) volgen. In de komende jaren is het
werken aan een opleiding tot het hoogste niveau dan ook een duidelijke doelstelling, als
doelstelling is dit niet haalbaar tegen 2020.
De VLSU organiseert zelf bijscholingen en seminaries voor de gelicentieerde coaches door
gekwalificeerde mensen vanuit ISU of buitenlandse federaties.

JURYLEDEN EN TECHNISCH PANEL KUNSTSCHAATSEN
Deze opleidingen worden in principe door de nationale federatie georganiseerd. De VLSU, als
vertegenwoordiger van de meerderheid aan Belgische clubs alsook het overgrote deel van de
Belgische competitieve schaatsers, blijft hierin een stuwende rol spelen met het oog op de
kwaliteitsverbetering van de jurering.

BESTUURLIJK EN ADMINISTRATIEF KADER
De VLSU informeert de clubs steeds indien er opleidingen worden georganiseerd voor de leden
van de clubbesturen (Dynamo-project, …).

Vlaamse Schaatsunie
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8.

Begeleiden van clubs en informatieopdracht

Met de herwaardering van de Representatieve Raad werd de communicatie met deze clubs
verbeterd. Clubs worden aangemoedigd om actief te participeren in de werking van de VLSU.
Het samenstellen van de Grill (wedstrijdkalender) zou, gezien de spreiding van de wedstrijden en
de werking mbt reserveringen bij ijsbanen, in meerdere fases moeten kunnen gebeuren.
Het nieuwe RIO zal einde seizoen worden geëvalueerd en zonodig bijgestuurd.
De nieuwe, gezamenlijke website wordt de komende tijd aangepast aan de nieuwe taken en
organen en zal op termijn via de nieuwe database voor de clubsecretariaten een aantal andere
administratieve taken verlichten :








Inschrijvingen nieuwe leden
Raadplegen van de ledendatabank
Opvragen van ledenlijsten voor subsidieaanvragen voor gemeentelijke overheden
Historiek van competitieve schaatsers
Wedstrijdinschrijvingen
Transfers
enz …

Het informeren van de clubs met betrekking tot informatie vanwege VSF, VSDC, … gebeurt via
mailings naar de clubs. Officiële mededelingen gebeuren via Communications (via mail) naar de
verschillende clubsecretariaten en via de officiële website van de VLSU.
Een sterke verbetering in administratieve werking is enkel mogelijk door subsidiëring van de VLSU
die ons in staat moet stellen professionele werkkrachten in dienst te nemen om de taken van de
huidige vrijwilligers te verlichten.

9.

PROMOTEN VAN DE EIGEN SPORTTAK

PROMOTIE DOOR DE VLSU
Naar aanleiding van Kampioenschappen en internationale wedstrijden wordt actief promotie
gevoerd via sociale media, en zo mogelijk via geschreven en beeldende pers.
Gezien de beperkte mediacoverage in het verleden bleek het zeer moeilijk om op substantiële
basis sponsoring te werven, zeker wat betreft het kunstschaatsen. Het snelschaatsen staat hierin
al veel verder. Die sterkte willen we benutten en uitdiepen.
Een verbeterde PR door een professionele omgang met media en sponsoren moet leiden tot een
hogere visibiliteit en het aantrekken van nieuwe sponsoren.
Zowel de VLSU als de clubs ondersteunen ook regionale initiatieven (Schaatskriebels, Dag/Jaar
van de Wintersport) en voeren promotie voor hun activiteiten via diverse websites en facebookpagina’s.
Via een ondersteuningsproject wil de VLSU de sporttak intensiever promoten bij de jeugd, en dit
door financiële en logistieke ondersteuning gekoppeld aan een aantal kwaliteits- en
aanbodscriteria. Voor meer details verwijzen we naar het project jeugdsport.

Vlaamse Schaatsunie
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PROMOTIE OP CLUBNIVEAU
Clubs kunnen lokaal promotie voeren voor hun clubactiviteiten en hun clubwerking, waardoor zij
ook de sport in zijn geheel promoten :









Aanbieden van (gratis) initiaties of proeflessen
Initiaties en demonstraties op tijdelijke pistes tijdens de Kerstvakanties
Sportkampen in eigen beheer, of georganiseerd samen met/door gemeentes,
sportdiensten, ijsbaandirecties, …
Verdelen van flyers in scholen en via sport- en jeugddiensten van de gemeenten
Websites en Facebookpagina’s van de clubs
Organiseren van "vriendjesdagen" waarbij de leden vrienden mogen meebrengen die zo
kunnen kennismaken met de sport
Locale en gemeentelijke initiatieven zoals beurzen voor sportclubs en verenigingen
Publiciteit voor activiteiten met het oog op fondsenverwerving

Ook via de sociale media wordt het kunstschaatsgebeuren gepromoot, o.a. door een zeer actieve
kern van medewerkers uit diverse clubs die o.a. beeldmateriaal posten van wedstrijden, shows en
clubactiviteiten.

INDIVIDUELE SCHAATSERS
De VLSU heeft de intentie om haar topschaatsers beter te profileren in het medialandschap,
waardoor het voor hen makkelijker zou moeten worden fondsen te werven. Dit fondsen werven
lukt in mindere of meerdere mate voor een zeer klein aantal, waarbij persoonlijke betrokkenheid
en uiteraard de behaalde resultaten (met bijhorende media-aandacht) de doorslag geven. Deze
topschaatsers zouden als “ambassadeurs” van hun sport ook een uithangbord moeten kunnen zijn
naar media toe.

Vlaamse Schaatsunie
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GEGEVENSANALYSE (SWOT)
1.

FUSIE
Strengths



Meer leden
Gedeelde administratie,
boekhouder,
tuchtcommissie/vertrouwenspersoo
n



Sterkere partner in
onderhandelingen
ijsbanen/sportvlaanderen/BOIC/….



Sterkere partner ivm sponsoring



1 fysiek ‘kantoor’ nodig

Threats

2.

Weaknesses



Groot verschil in ledenaantal: goede afspraken nodig
Weinig effectieve banden (ander doelpubliek)




Nieuwe statuten, huishou0delijke reglementen etc
Wat met nationaal niveau? VKSB heeft wél Waalse leden

Opportunities



Schrik van clubs voor
‘machtsverlies’




Aannemen professionelen voor algemene werking VLSU
Aanvragen jeugdsport mogelijk



Goede LO-werknemer vinden



Aanvragen ontwikkelingssport mogelijk (elke tak apart)



Elke tak gaat eigen leven lijden (nu
ST + LB samen)



Aanvragen technische projecten: wat is voor beiden een
goede ijsbaan?



Gaat nieuw bestuur even efficient
zijn?




Samenwerking initiatie en trainerscursussen
Leren van elkaars administratie/ledenwerving etc.

IJSSCHAATSEN ALGEMEEN
Strengths


Toegankelijk voor elke leeftijd



Niet weersafhankelijk



Snel – of kunstschaatsen: voor elk
wat wils



Veel olympische atleten en atleten op
wereld topniveau

Threats

Weaknesses






Ijsuren zijn duur
Weinig ijsuren / ijsbanen beschikbaar
Eerder dure sporten (ijshuur, materiaal)
Relatief onbekend
Geen 400 m baan (langebaan)

Opportunities



Sluiting ijsbanen



Aanvragen jeugdsport moeten clubs ondersteunen



Tekort aan gediplomeerde trainers



Aanvragen ontwikkelingssport moeten topsport
professionaliseren



Aanstelling topsportdirecteur moet topsport stroomlijnen



Elke tak gaat eigen leven lijden (nu
ST + LB samen)



Veel mensen schaatsen graag
(potentiële groei)



Gaat nieuw bestuur even efficient
zijn?



Alle scholen en jeugdbewegingen gaan schaatsen
(potentiële groei)

Vlaamse Schaatsunie
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3.

JEUGDSPORT
Strengths

Weaknesses



Toegankelijk voor elke leeftijd




Relatief hoog aantal jeugdleden
Snel – of kunstschaatsen: voor elk wat
wils
Langebaanschaatsen kan voor jeugd op
een 200m baan



Threats

4.






Eerder dure sporten zeker voor groeiende kinderen
(kledij en schaatsen)
Relatief onbekend
Zeer competitieve sporten, recreatief minder
aanbod
Ouders moeten soms verder rijden (weinig ijsbanen)

Opportunities



Geen evidente keuze voor jongeren




Kunstschaatsen gezien als ‘meisjessport’
Minder goede uren (bv. heel laat)



Aanvragen jeugdsport moeten clubs ondersteunen



Alle scholen en jeugdbewegingen gaan schaatsen
(potentiële groei )

INNOVATIE
Strengths


Weaknesses

Ervaring met innovatief systeem om
rondetijden te meten (mylaps)
shorttrack




Ervaren en innovatie-gerichte
coaches shorttrack

Rondensysteem is slechts op 1 ijsbaan aanwezig
(Hasselt)
Schaatsers weten niet hoe snel ze rijden tenzij trainer
individueel registreert (onmogelijk voor grote groep)
Progressie is moeilijk in te schatten behalve op wedstrijd




Threats



Systemen zijn vrij duur
Als verschillende ijsbanen andere
systemen kopen: niet compatibel,
andere transponders

Vlaamse Schaatsunie

Opportunities


Mylapssysteem kan schaatsers motiveren



Goede ondersteuning voor topsporters en recreatieve
schaatsers



Als alle ijsbanen zelfde systeem hebben kunnen
schaatsers overal met zelfde transponder trainen



Mylaps kan online bekeken en gedeeld worden
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5.

ACCOMMODATIE EN TRAININGSFACILITEITEN

ZWAKTES :
 De meeste ijsbanen zijn eerder gericht op het grote publiek, waarmee bedoeld wordt dat er
meestal geen warming-up area, of fitness- of balletzaal voor off ice trainingen voorhanden
is.
Verder zijn alle Belgische ijsbanen, op Leuven en Mechelen na, niet geopend tijdens de
zomerperiode. Het aanbod tijdens de zomer is té beperkt, waardoor heel wat competitieve
schaatsers voor hun trainingen moeten uitwijken naar het buitenland.


Gebrek aan accommodatie. Recent nog de sluiting van de ijsbaan in Gullegem (mei 2019).
In het verleden sloten ook reeds Geel (augustus 2002), Vorst (maart 2008), Eeklo (maart
2013), Maaseik (juli 2018), en Turnhout (maart 2016) de deuren. De schaatsers die niet
afhaken, staan dan weer voor grotere afstanden. De sluiting van Gullegem legt bijkomende
druk op de clubwerking in Brugge, actief op de enige nu nog resterende ijsbaan in WestVlaanderen. Door de zeer korte openingsperiode van de ijsbaan in het Boudewijnpark heeft
dat ook een impact op de clubwerking in Gent, reeds de enige ijsbaan in Oost-Vlaanderen.



Op enkele ijsbanen na, veelal verouderde accommodaties met hoge energiekosten. Zeker
als men op een kritisch punt komt dat er nieuwe investeringen nodig zijn voor de verdere
uitbating conform de moderne regelgeving, zal een uitbater durven overwegen te sluiten
of de accommodatie voor andere doelen aan te wenden, cfr. Geel (binnenspeeltuin en
bowlinghal), Vorst (geen vergunning zonder bijkomende investeringen), Eeklo (karting),
Turnhout (binnenspeeltuin), Maaseik (verkocht) en Gullegem (trampolinehal).

OPPORTUNITEIT :


Streven naar bijkomende accommodatie. Gesprekken met mogelijke partners, met de
Vlaamse overheid en Sport Vlaanderen. Combinaties met de vernieuwing van zwembaden
kan opportuniteiten geven, bvb warmterecuperatie.



Studie met betrekking tot de bouw van een 400m baan, met twee 30x60m binnenpistes, in
hetzij Herentals hetzij Hasselt. reven naar bijkomende accommodatie. Gesprekken met
mogelijke partners, met de Vlaamse overheid en Sport Vlaanderen.

Vlaamse Schaatsunie

23

Beleidsplan 2019-2020

6.

TRAININGSUREN

ZWAKTE :


Door het beperkt aantal ijsuren worden clubs vaak gehinderd in hun groei, en genoodzaakt
een ledenstop in te lassen of het aantal competitieven, of de trainingsuren voor die
competitieve bovenbouw, te beperken.

OPLOSSING :


Streven naar bijkomende accommodatie, kortere sluitingsperioden of meer trainingsuren.
Gecombineerd gebruik van de beschikbare uren op meerdere ijsbanen (indien haalbaar
voor zowel schaatser, ouders als coach).



Streven naar meer mogelijkheden voor beloftevolle schaatsers wat betreft de combinatie
school en sport, zodat de uitgebreidere trainingsmogelijkheden tijdens schooluren beter
benut kunnen worden (topsportschool, topsportstatuut).

ZWAKTE :


Kostprijs voor de leden. Stijgende huurprijzen voor ijs, verder beïnvloed door de
bijkomende heffingen op energie en andere nutsvoorzieningen.

OPLOSSING :


7.

Door de noodzaak aan publieke beurten op zowel privé als andere ijsbanen (financiële
redenen) en de grotere budgetten binnen team-ijssporten zoals ijshockey is de enige
oplossing voor het kunstschaatsen een intensifiëring van fondsenwervende activiteiten en,
bij gebrek aan vorige, een grotere bijdrage van de leden. De kostprijs om de schaatssport,
en in het bijzonder competitief schaatsen te beoefenen, is en blijft een enorme drempel
voor het aanwezige talent.

Clubwerking en organisaties

STERKTE :


Het faciliteren van de verschillende competitievormen binnen het schaatsen in al zijn
disciplines.

ZWAKTE :




Kleine aantal Belgische juryleden, Technical Specialists en Technical Controllers, waardoor
er vaak beroep moet gedaan worden op buitenlandse hulp, met bijhorende kostprijs.
Beroep doen op buitenlandse expertise ook op het niveau van trainersopleidingen, met
bijhorende kostprijs.
Kunstschaatsen : hoewel jury, technisch panel en officials enkel een
verplaatsingsvergoeding krijgen, loopt de kostprijs door de voorgeschreven samenstelling
van een jury- en technisch panel hoog op. De financiële ondersteuning van de clubs vanuit
de Sporttakcommissie bij het organiseren van wedstrijden is onmisbaar indien we in
Vlaanderen en België wedstrijden op niveau willen kunnen bieden.
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OPLOSSING :



8.

Actief werven en opleiden van vrijwilligers binnen een club, die zo de stap naar de
federaties kunnen zetten.
Actief werven en opleiden van meer eigen juryleden, Technical Specialist en Technical
Controllers om de kostprijs te drukken.

Budget en promotie

ZWAKTE :


Klein budget voor ondersteuning en opleiding. Middelen komen ook maar zeer beperkt uit
sponsoring, onder meer door de zeer geringe media-aandacht. Het merendeel van de
beschikbare middelen vloeit voort uit de bijdragen vanuit de aangesloten clubs.

OPLOSSING :


Actief promoten en duiden van de kunstsschaatssport en de wintersporten in het
algemeen, zowel naar media toe als naar scholen (Sport na School), sportdiensten,
instanties, …



Aanvraag tot gesubsidieerde federatie. Bekijken van mogelijkheden tot ondersteuning voor
concrete jeugd-, innovatie- of ontwikkelingsprojecten.

9.

Trainersopleidingen

STERKTE :


Schaatsers blijven na hun sportieve carrière sterk geïnteresseerd in en actief binnen de
schaatssport.

ZWAKTE :


Het betreft een kleine sport, waardoor er in het verleden vaak opleidingen vanuit VTS
werden geannuleerd door het te kleine aantal inschrijvingen voor (trainers)cursussen.



In de opleiding van sportleraren is er weinig aandacht voor wintersporten, waardoor
wintersporten ook (te) weinig worden aangeboden door deze leraren. De nabijheid van
een ijsbaan (vervoer), alsook de kostprijs voor scholen speelt hierin uiteraard mee.
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10. Opleidingen juryleden / technisch panel / officials
STERKTE :


Gemotiveerde vrijwilligers.

ZWAKTE :


Te klein aantal eigen juryleden. Keuze om voor jurylid is keuze uit zuivere interesse.
Vergoedingen kunnen nooit concurreren met bvb. een trainersvergoeding.

OPLOSSING :


Verhoogde inspanningen om nieuwe juryleden aan te trekken en meer aandacht en
erkenning te geven aan de huidige juryleden.
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BELEIDSUITDAGINGEN
1. GOED BESTUUR NIEUWE UNIE





Aanpassing van statuten en huishoudelijk reglement zodat deze beantwoorden aan de
vigerende wetgeving en eisen van Sport Vlaanderen.
Implementatie van een analytische boekhouding.
Het verlichten van de administratieve werking van de clubs door de introductie van een
online applicatie (database) voor ledenbeheer en wedstrijdinschrijvingen.
De unie van de 2 voormalige bonden is een geleidelijk proces dat over de komende jaren
zal vervolledigd worden.

2. AANDACHT VOOR GEZOND EN ETHISCH SPORTEN.
Door de fusie wordt het werken aan de uitdagingen voor gezond en ethisch sporten efficiënter,
het is één van de domeinen waar wij onze werking reeds volledig kunnen samenvoegen en dus
optimaliseren.




Organiseren van gezamenlijke informatieavonden mbt blessurepreventie
installatie van een API voor alle disciplines
samenstellen van een checklist voor een geschiktheidsattest voor competitie

3. VERBETERDE PR
Verhogen van de aandacht voor kunst- snelschaatsen en aantrekken van nieuwe sponsoren door
een professionelere omgang met media & sponsoren.
Gebruikmakend van de reguliere communicatie mogelijkheden van Sport Vlaanderen

4. INNOVATIE
Om de trainingen in het snelschaatsen (shorttrack) verder te ontwikkelen willen we investeren in
automatische tijdsregistratie op tenminste 3 Vlaamse ijsbanen. Deze investering is nodig voor een
optimale begeleiding van de sporters.

5. GROEI VAN DE SCHAATSFAMILIE
Een duurzame Bond dient zich te verzekeren van een ruime onderbouw van enerzijds jeugd en
anderzijds recreanten. Het op te richten jeugdsportfonds zie puntje 6) zal hiertoe bijdragen. Clubs
moeten werken aan het versterken van hun (bestuurlijk) kader. Met de groei van jeugd en
recreanten vergroot de kans om meer kader aan de clubs te verbinden.
De promotie van de drie schaatsdisciplines door de schaatsers over hún sport in aanloop naar
kampioenschappen vergroot de mogelijkheid om de schaatsfamilie te vergroten. Er wordt in
2019-2020 een start gemaakt van een groep ambassadeurs in aanloop naar de Olympische Spelen
van 2022 .
Er wordt gewerkt aan een recreatief en competitief aanbod van alle disciplines voor elke leeftijd,
gezien de huidige nadruk op competitie zal in de komende jaren vooral het recreatief aanbod
ondersteund worden. Het aanbieden van laagdrempelige recreatieve- en jeugdwedstrijden en
gala’s blijft enorm belangrijk om onze sport zichtbaar te maken en jongeren te motiveren.
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6. JEUGDSPORT
Financiële ondersteuning van clubs in hun jeugdwerking en organisatie van schaatskampen en
stages ‘Start 2 Skate’ via de oprichting van een jeugdsportfonds ‘Go For Ice’.






Toegankelijke initiaties en (bij voorkeur gratis aangeboden) proeflessen voor jongeren.
Recreatief aanbod lessen/wedstrijden/evenementen voor jongeren.
Aanbod naar scholen toe.
G-sport in meerdere clubs aanbieden.
Gediplomeerde trainers voor alle jongeren.

7. VERSTERKT TRAINERSAANBOD






Samenwerking met Sport Vlaanderen en de Vlaamse Trainersschool en de International
Skating Union.
Trainersseminaries kunstrijden.
Verder uitwerken opleidingen langebaan en shorttrack.
Gebruik maken van buitenlandse expertise bv. ISU en andere landen .
Ondersteuning via jeugdsportfonds.

8. OPSTART “CENTRE OF EXCELLENCE” IJSSCHAATSEN


De VLSU wil dé partner zijn om met lokale overheden, politici, Sport Vlaanderen en
anderen te overleggen met als doel de realisatie van een topsportcentrum ijsschaatsen
(kwalitatief aanbod) alsook een alternatief voor de in de voorbije jaren gesloten ijsbanen
(kwantitatief aanbod).

9. COMPETITIEWERKING KUNSTSCHAATSEN




Laagdrempelig en breed aanbod met mogelijkheid overstap naar topsport.
Verderzetten van de uitbreiding van het aantal recreatieve wedstrijden en Adultscompetities.
Opleiden van Technical Specialists en juryleden voor een kwaliteitsvolle alsook
budgetvriendelijke programmabeoordeling.

10. COMPETITIEWERKING SHORTTRACK



Laagdrempelig en breed aanbod met mogelijkheid overstap naar topsport.
Aanbod voor recreatieve jeugd en volwassenen.

11. COMPETITIEWERKING LANGEBAAN



Uitwerken van gedifferentieerde trainingsprogramma’s.
Aanbod competities in het buitenland zolang geen eigen faciliteiten beschikbaar zijn
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12. OVERKOEPELENDE TOPSPORTSTRUCTUUR
Om een sterke topsport mogelijk te maken was schaalvergroting noodzakelijk, door de unie
van snelschaatsers en kunstschaatsers kan nu werk gemaakt worden van een professionele en
gestructureerd topsport beleid, waarin de topsportdirecteur een belangrijke rol zal spelen.

13. TOPSPORT LANGEBAAN






Uitwerking traject voor atleten van talentdetectie tot eliteschaatsers Ontwikkelingsproject
voorbereiden
Selectiecriteria opstellen
Prestatieprogramma Bart Swings
Prestatieprogramma Mathias Vosté
Road to ice

14. TOPSPORT SHORTTRACK






Uitwerking traject voor atleten van talentdetectie tot eliteschaatsers.
Selectiecriteria opstellen.
Ontwikkelingsprogramma opstarten.
Prestatieprogramma Stijn en Hanne Desmet.
Relay heren junioren (Begold) en senioren (aanvraag prestatieproject).

15. TOPSPORT KUNSTSCHAATSEN





Jaarlijkse evaluatie van de selectiecriteria voor beloften (zie bijlages BNT).
Uitwerking traject voor atleten van talentdetectie tot eliteschaatsers.
Ontwikkelingsproject voorbereiden.
Prestatieprogramma Luna.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN INDICATOREN.
Zie Excel tabel in bijlage.
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