
VERSLAG RvB VLSU, Geel, 30/5/2022,18h

Aanwezig: Ludo Daemen, Gunter Werner, Corné Lepoeter, Jurgen Schroyen, Gaby Deckmyn

Verontschuldigd: Maria Bouwens, Mireille Mostaert

● Goedkeuring vorig verslag
o Goedgekeurd mits doorgegeven aanpassingen

● Algemeen/ Breedtesport
o Sollicitaties vervanging Mireille

▪ Slecht 1 binnen gekregen, niet weerhouden wegens gebrekkig
Nederlands.

o Mogelijkheid Sportwerk Vlaanderen (vroeger VLABUS): zullen we mee in
overleg gaan om eventueel ons personeel via hen aan te nemen, zodat
administratie door hen wordt gedaan. Afspraak wordt gemaakt door
Annelies na de AV van 18/6/2022. Voor de invulling van de tijdelijke functie
voor de opvang van Mireille wordt al per direct goedkeuring gegeven door
RvB

o Rapportering breedtesport: allemaal ingediend, nog geen feedback gekregen.
Er zijn nog wel onopgehelderde financiën in 2021

o Aanvraag lidmaatschap : Roll & Skate Leuven ontvangen door VLSU
▪ 10-tal sporters daarvan zijn aan het schaatsen (langebaan) oa Bart

Swings
▪ Statuten zijn in orde
▪ Op AV nog alle clubs erop wijzen: je kan niet in 2 bonden voor

hetzelfde subsidies aanvragen, ook enkel om schaatser-gerelateerde
zaken (bv jeugdsportfonds rolschaatsen en schaatsen). Duidelijk
vermelden dat er aanvragen van subsidies/ondersteuning bij VLSU
uitsluitend kan voor schaatsende leden en voor schaatsgerelateerde
activiteiten.

▪ De RvB ziet geen reden deze aanvraag niet toe te kennen en zal et
voorleggen op de AV (die uiteindelijk beslist)

▪ Annelies neemt contact met de club om hen in te lichten over de
1-malig bijdrage van 300euro. Dit betaald iedere club die zich aansluit
bij de VLSU.

o Activiteiten
▪ Mini-stages: Maarten mocht deze organiseren (550 euro), niet heel

veel respons er zal er nog 1 doorgaan. 23/7 wordt geannuleerd en 3/9
gaat voorlopig nog wel door.

▪ M-factor bijscholingen 24/05, 28/06 en 6/09: nog vrij weinig
inschrijvingen (komt ook nog op Algemene vergadering VLSU en
KBSF ivm snelschaatscoaches/ trainingslicenties)

▪ Doorstroomlijn shorttrack: is besproken
▪ Nieuw schema met ‘development’ trainingen van 14/9 tot

eastercup, regiotraining Liedekerke vervalt. De zondagtraining
zal op zondagmorgen van 7.15-09.45uur zijn in Hasselt. Dit uur
wordt beschikbaar gesteld door YDS.

▪ Overleg UGent student BWE (Termont) ivm stages
gezondheidswetenschappen (masterstudenten): biomechanische
analyses, begeleiding, fysieke testen,…kunnen ze doen onder
begeleiding van Mireille/Annelies

o VST Tuchtreglement (juni-sept 2020):



▪ In het verslag van juli 2020 is het niet uitdrukkelijk opgenomen maar
zoals blijkt uit verslag van september 2020 is het tuchtreglement die
zomer wel goedgekeurd en van kracht geworden.

● Topsport
o Contract TDT Annelies wordt ondertekend
o Rapportering topsport: nog bezig

▪ Bijkomende vragen Wim, vaak kleinere details
o Aanvragen 2022

▪ Aanvragen van ‘certitude’ ingediend maar nog weinig details
▪ Ontwikkelingsprogramma’s moeten nog afgewerkt worden

o Convenant Topsport: moet ondertekend worden door Jurgen
● Financiën

o Openstaande rekeningen: Jurgen probeert alles af te werken voor AV
● Algemene Vergadering (Deurne)

o Agenda
▪ Twizzit
▪ Stemmen bij clubs met kunst/snel:

▪ vraag voor stem/sporttak van IDA
▪ SPURS?
▪ Rolschaatsclub Heverlee
▪ Doorstroom snelschaatsen: op KBSF vergadering
▪ Aankondiging startdag GES
▪ Organisatie VK: per mail
▪ Adres VLSU
▪ Trainerslicenties (invulling bij KBSF)

o taakverdeling
▪ Commissarissen: vraag uitschrijven, voor 3/6 reactie vragen
▪ Jaarrekening
▪ Begroting 2022 (ingediend in september)
▪ Jurgen:

▪ Wie doet wat
▪ Topsportdirecteur voorstellen

▪ Jaarverslag
▪ Luik 2: door Annelies

o Kandidaat-bestuursleden: nét voldoende kandidaturen ontvangen.
● Varia

o VK: vraag 3/4/5 maart? (2 d kunst, 1d snel)
● Volgende vergadering zal worden vastgelegd na de Algemene vergadering ism

nieuw verkozen bestuur


