
Bestuursvergadering  VLSU

Donderdag 23/6/2022, 20h, zaal ‘Anemoon’, De Nekker, Mechelen

Aanwezig: RvB voltallig, Annelies Dom

Verontschuldigd: Mireille Mostaert

Agenda

Overzicht Vakantieperiodes & data:

● Jurgen: 5-22/8, 22-26/9

● Corné: 16-31/7, 16/8-22/8

● Gaby: 14-31/7, 7/8-12/8

● Caro: 9-16/7, 1-15/8, 84013125023 GSM

● Patrick: september, 65072055565  GSM

● Annelies: 25/7-7/8

● Caroline: 3-23/7, 29/7-8/8, 72102818473 GSM

1. Officiële afwikkeling van bestuurswissel

● aanpassing bestuur staatsblad: door Jurgen
● communicatie nieuw bestuur, website, Sport Vlaanderen, clubs, databanken

(kruispuntdatabank, e-loket, …) – zal Annelies doen
● volmachten bank: uittreksels naar penningmeester, volmacht aan Annelies (zij mogen

betalingen zelfstandig afwerken tot max 2500), 1 Jurgen & inzage rest dagelijks
bestuur – Jurgen zet dit in gang. Voor sportspecifieke rekeningen ook van elke
sporttakcommissie (Ludo en Jana)

● aanpassing adres VLSU wordt aangepast naar: Papenstraat 11, 3350 Linter  (adres
penningmeester)

● bij belangenconflict zal rol voorzitter steeds overgenomen worden door
ondervoorzitter (voor ander verslag), ook bij andere belangenconflicten gaan we dit
steeds formeel opnemen in verslag.

2. Op de hoogte brengen van nieuwe bestuursleden

● Praktische organisatie financieel deel.
a. Nog precies uitwerken hoe de kunst- en snelschaatscommissie eigen

accenten kunnen leggen (zoals oorspronkelijk afgesproken) met eigen
budgetten.

b. In ieder geval zal er veel minder via de sporttakrekeningen en meer va de
koepelrekening gebeuren

● Nieuw sportdecreet vanaf 2023
a. Rationalisering: nadruk op shared services
b. Extra beleidsfocussen
c. Integriteit



i. API moet mandaat hebben (sjabloon ICES) moet nog gebeuren
d. Uitzoeken verzekering: mag niet max 65 jaar zijn (naar 75) – na te kijken

i. Sowieso moeten we verzekeringen herbekijken
e. professionalisering sportkaderopleiding

i. Functie DSKO: wij moeten eerst onze verwachtingen beter
formuleren – dit kan Annelies met Patrick verder uitwerken

f. Rationalisatie
i. Kijken naar ‘shared service’ bv. kantoorruimte? Let op: tijdelijke impuls

● Voorstel ipv google drive sharepoint gebruiken: Annelies zal zich verder hierover
informeren

● Nadien gaan we processen én documenten beter en gestructureerder moeten
organiseren zodat toekomstige wissels van medewerkers veel vlotter gaan

● Overlopen  van een typisch 'werkjaar' met bestaande deadlines

3. Vacature topsportdirecteur
a. Maandag al zelf publiceren

4. Varia
● Gaby kijkt na of aanwezigheidslijst aftekenen nog verplicht is

● Onze subsidiering wordt pas toegekend zodra we ondertekend verslag

hebben: Jurgen volgt dit op met de commissarissen zodat dit zsm kan

ingestuurd worden

● Topsport 2021 is nu goedgekeurd door sportvlaanderen maar ze willen wel

nog een overzicht van wat waar is ingediend (KBSF-KBKF-VLSU-eigen

middelen-BOIC-sportvlaanderen) – opvolging Jurgen/Corné

● Doorstroming : probleem met uren training shorttrack. Er zou ijs
beschikbaar zijn ma 16-17h30 wat ook niet ideaal is maar lijkt best
beschikbare, trainer nog verder te bekijken.

● Bankrekeningen worden ook verhuisd naar Linter, bankkaarten aanvragen
ipv creditkaarten

● Social media: vraag van Jurgen om zorgvuldig om te gaan met wat we
plaatsen en hiervoor een betere procedure opstellen.

5. Volgende vergadering

a. Eind augustus voor goedkeuring in te dienen stukken 1/9


