
Agenda RvB VLSU

Online, 12/7/2022, 20h

Aanwezig: Patrick Ibens, Corné Lepoeter, Jurgen Schroyen, Gaby Deckmyn, Caroline van

Landuyt, Annelies Dom

Verontschuldigd: Caro Rayen, Mireille Mostaert

● Goedkeuren verslagen

o Verslag AV: wordt goedgekeurd na nog enkele aanpassingen (Patrick Ibens was niet

aanwezig, 4/9 startdag Zemst…). Jurgen heeft met Marco en Myriam

(commissarissen) afgesproken om de laatste vragen over financiën voor 18/7 te

beantwoorden. Moet dan ingediend worden.

o Verslag 19/6: online vergadering ivm bestuursfuncties. Nog nieuw adres toevoegen.

Caroline juist spellen. Online maar zonder RRNr’s (tussen haakjes: vergaderlokatie

nadien vastgelegd steeds in Mechelen). Verslag wordt goedgekeurd.

o Verslag  23/6 aangepast en goedgekeurd

● Overlopen documenten die per 1/9 in orde moeten zijn voor Sport Vlaanderen. Goedkeuring
verlenen per mail of officiële vergadering?

● Overlopen vernieuwing bestuur
o Kruispuntbank in orde, alles loopt
o Bank: kopies id kaart & handtekening is voldoende (aan Jurgen sturen), een

bankkaart kan ook aan niet-bestuurslid
o E-loket: Caroline niet in twizzit te vinden, Caro: probleem met RRnr
o Indiening staatsblad in orde
o Annelies zal nog formulieren op website adres aanpassen
o E-mail adres ondervoorzitter@vlsu.be moet aangepast (vraag aan Maarten)

● Breedtesport:
o vacature breedtesportcoördinator – reacties & opties

● niet echt zichtbaar
● nu ook op linkedin en via sportwerk Vlaanderen
● 1 kandidaat tot hiertoe, die echter nog 2 weken verlof heeft dus kan max 4

weken werken: deze kandidatuur wordt niet weerhouden. Annelies zal Stijn
antwoorden.

● We wachten nog gesprek met Sportvlaanderen (13/7) af om te zien wat in
toekomst kan

o Startdag zondag 4/9 voor bestuursleden clubs:
● Federatie moet daar zijn en in discussie gaan met clubs en zichzelf

voorstellen (iedereen bereidt iets voor tegen augustus, kernpunten van eigen
doelstellingen komende 4 jaar)

● Locatie: Zemst
● initiatie curling (NM)
● twizzit
● mogelijkheden: EHBO of prestatiedruk (is misschien iets meer voor trainers),

iets aan VSF vragen over goed clubbestuur, project jonge leeuwen
voorstellen, ‘spreker’ uitnodigen. Voorkeur RvB voor jonge leeuwen, Annelies
volgt op.

o Skating skills kampen
● Inschrijvingen (13, adult 19 & 15)
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● Vragen ivm toelating deelname: volgend jaar kunnen we dit
herbekijken.

o Zomerkamp 7-12/8
● 19 deelnemers, samenwerking BSC, IDA, VLSU

o Iets van goody bags? Boekjes-potloden
o Sportkaderopleidingen: Beleidsfocus – basiswerking en huidige situatie DSKO en

opleiding.
● Op website sportvlaanderen staat info: subsidie voor professionalisering

sportkaderopleiding kan mits sterk project daarrond.
● Annelies probeert met Lieven hierover af te spreken, ook met Patrick: do

20h45. Annelies heeft ook contact met VTS hierover.
● Patrick zal ook met clubs spreken over hun verwachtingen mbt opleidingen

o Jeugdsportfonds: zit nu in twizzit maar niemand vult dit in. Jurgen kijkt na of het
werkt: het werkt wel. Annelies stuurt ook link door naar nieuwe bestuursleden om
toegang te hebben tot federatie twizzit.

o Sociale media
● Hoe de websites meer ‘leven’ inblazen
● Wel opletten met KBSF/VLSU
● Jeugd kijkt nu op instagram/tiktok : niet ‘statische’ website
● Voorstel Annelies: direct op ‘nieuws’ komt

● Offerte gevraagd professioneel
● We komen hierop terig in September

o Transfers naar nieuwe schaatsclub (is opvolging in orde?)
● Een heel aantal leden hebben overplaatsing aangevraagd
● In juni kan je weg zonder akkoord club, andere periode moeten 2 clubs

akkoord zijn. Transfer is ogenblikkelijk. Lidgelden is door clubs te regelen
(allicht betaal je dubbel). KBSF tekent papieren maar de clubs moeten zelf in
twizzit leden juist melden. Nationale koepel moet de clubs begeleiden bij
transfer.

● Topsport:
o vacature topsportdirecteur – reacties & opties

● nog geen reacties
● moet nog beter op social media (Annelies doet dit)
● andere platforms zoeken vb. sportcareers: evt. beetje aan besteden

Annelies bekijkt dit
● We pakken liever meer tijd om een echt goede kandidaat te vinden

o Topsportcommissie: verslaggeving (topsportbeleidsplan, tijdlijn)
● Zijn samengekomen
● Aanvragen overlopen,
● Topsportstudentencontracten zijn overlopen
● Tegen 1/9 moet er een topsportbeleidsplan zijn: input  van commissie is

nodig.
● Annelies is dit aan het coördineren
● 0 puntsmeting
● Concrete doelstellingen, missie en visie en acties (zoals bv.  database

met data atleten).
o Welke koers zal VLSU varen komende 4 jaar? Breedtesport en doorstroom moet ook

gelinkt worden met topsportactieplan

● Financiën 
o aanmaningen/openstaande posten: wordt aan gewerkt, achterstand wordt

kleiner



o processen moeten nog beter afgesproken, moet op startdag duidelijk zijn. Jurgen
en Annelies werken dit nog uit zodat ze vlot samenwerken.

o goedkeuring commissarissen
o betalingen topsportstudenten projecten (Van Damme, Pétré, Vanhooren): wordt

opgevolgd
o VIA Subsidie: nog niet duidelijk wat dit precies is, hebben we wel gekregen
o Afhandeling betalingen AV: deel moet doorgefactureerd worden, wordt

opgevolgd
o Verdeling budgetten (mail Caroline)

● Varia
o Voorstel oprichting Whatsapp groep: Patrick heeft dat niet dus geen optie
o Leeftijdsgrens verzekerde sporters : nu 65 Dit is niet voldoende en moet dus

aangepast in Arena polis – Gaby zal dit doen (contact via Maria)
o Patrick krijgt mails niet: voorlopig telenet adres gebruiken, Annelies neemt

contact hierover op met Maarten
o Kunnen we beter op voorhand voorzien dat we sterke resultaten gaan behalen

en dit goed promoten volgend jaar, ontvangst voorzien,…? Of is dit nationale
materie? Zeker op te volgen.

● Volgende vergadering
o Week 7/8 online enkel over beleidsplan
o Do 25/8 in Mechelen, nekker (Gaby reserveert) om 18h30


