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Aanvullende informatie is terug te vinden in het jaarverslag, 

document wedstrijden, werkingsverslag jeugdsportfonds 
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e
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2021

kosten
2021

opbrengsten
2021

SD0
1

Recreatieve schaatsfamilie doen 
groeien, 20/jaar

X 20 april: 770 recreatieve leden van de 1292 leden (+/-60%)
20 sept: 1515 leden 
31 dec: 2137 leden (3% stijging t.o.v. 2020) AR € 16.000,00 € 9.000,00 € 5.270,50 € 3.455,00

D schaatsers uitwerken AR1 € 16.000,00 € 9.000,00 € 5.270,50 € 3.455,00

A0
01

Ondersteuning en/of organisatie 
van multidisciplinaire (kunst, snel, 
langebaan) sportkampen  tijdens 
de vakanties (toenemend aantal 
deelnemers).

Paas-
, 

zom
er-, 

kerst
vaka
ntie

Zomerkamp shorttrack : Mechelen, van zondag 8/8/2021 tot 
vrijdag 13/8/2021. Voor jongeren vanaf 8 jaar tot junior D in 
seizoen 2021-2022 (geboren na 30/6/2008). Trainsters: 
Hannah Vermeeren en Lieselot Noiron.
Kunstschaatsen Skating Skills Kamp : Leuven, 9/7 - 11/7 (31 
deelnemers) en 20/8 - 22/8 (32 deelnemers). Voor jongeren 
vanaf min. 8 jaar en voor alle disciplines (solo, ijsdans, synchro 
en paar). Trainers: Corey Lapage (hoofdcoach), Kim Mathijs 
en Mireille Mostaert. Maaltijden werden voorzien tijdens het 
kamp, off-ice en on-ice trainingen. AR1a € 8.000,00 € 7.000,00 € 4.835,13 € 3.455,00

A0
02

VLSU ondersteunt en/of 
organiseert een aantal activiteiten 
voor volwassenen en recreatieve 
leden (toenemend aantal acties).

X Maand van de sportclub: geannuleerd
Beurs Move 17/12/2021: leerkrachten LO uitnodigen voor 
het volgen van een workshop (uitgesteld)
Via  ijsschaatsen.be  ondersteunen we clubs bij het 
organiseren en promoten van activiteiten voor recreatieve en 
nieuwe leden (aankondiging werd tijdens een vergadering op 
1/6 online georganiseerd). 
Promotie voorbereiden voor tijdens de Olympische spelen : AR1b € 3.000,00 € 2.000,00 € 50,00 € 0,00

A0
03

snelschaats- en kunstschaatsclubs 
en invoeren van algemene 
schaatsinitiaties  tijdens de eerste 
trainingen om het stereotype 
rolverdeling te doorbreken 

De snelschaatsclub IRTA en de kunstschaatsclub Antwerpse 
Kunstschaatsclub zijn samengesmolten tot een multisportclub 
( Ice Diamonds Antwerpen ). Zij bieden gemeenschappelijke 
ijsschaatsinitaties aan die openstaan voor snelschaats- en 
kunstschaatsleden. AR1c € 0,00 € 0,00

VLAAMSE SCHAATUNIE Begroting Status 



A0
04

Gecombineerd gebruik van de 
beschikbare uren op meerdere 
ijsbanen (indien haalbaar voor 
zowel schaatser, ouders als coach) 

X VLSU zet in op openingen van ijsbanen tijdens de 
zomermaanden (Mechelen, Hasselt en Leuven; volgend 
seizoen zullen daar waarschijnlijk Kortrijk, Liedekerke en 
Deurne bijkomen). Er werd een mail vanuit VLSU AR1d € 500,00 € 0,00 € 0,00

A0
05

Ondersteuning en/of organisatie 
van laagdrempelige 
wedstrijdvormen  (tijdens pauzes 
competitie wedstrijden, c-
wedstrijden, showwedstrijden en 
adult-competities) voor recreatieve 
schaatsers in de verschillende 
schaatsdisciplines (minstens 8) X

organisaties - checken wat effectief doorgegaan is): 
Kunstschaatsen : 16/1 Beker van Liedekerke (Adult 
competitie); 27-28/3 Skate Challenge (Adult competitie); 21/3 
Happy skate Herentals (recreatieve competitie) ;  10/4 Beker 
van Heist (Adult competitie);  18/4 Pinquin Cup (recreatieve 
competitie); Kristal Cup (Adult competitie);  14/5 Spring Cup 
(recreatieve competitie); 13-14/4 Hivernia Cup (Adult 
competitie); 2/10 Die Swaene Cup (Adult competitie); 17/10 
Sparkling Cup (recreatieve competitie); 31/10 Ruggeveld Cup 
(recreatieve competitie); 30-31/10 Rivierencup (Adult AR1e € 4.000,00 € 385,37 € 0,00

A0
06

Inventariseren en publiek maken 
van G-sport  aanbod en 
mogelijkheden X

voor inclusie van G-sport gemaakt.
G-sport inspiratiedag : contact opgenomen met G-sport club 
te Liedekerke en Sport Vlaanderen. G-sport inspiratiedag zou 
doorgaan op 16/12 te Liedekerke (uitgesteld wegens corona 
naar februari).
G-sport posts  werden alvast gedeeld of facebook. AR1f € 500,00 € 0,00 € 0,00

SD0
2

Competitiewerking ondersteunen 
(toenemend aantal 
competitieleden)

X 455 competitieschaatsers in 2021: 110 snelschaatsen en 345 
kunstschaatsen
12,5% daling in aantal competitieve leden t.o.v. 2020
COVID-19 heeft voor een uitstroom gezorgd vooral binnen het 
kunstschaatsen (zie ook jaarverslag). Schaatsers hebben 
gedurende seizoen 2020-2021 onvoldoende kunnen trainen, AC € 127.200,00 € 78.000,00 € 31.538,12 € 12.173,60

D competitieve schaatsers AC1 € 9.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A0
07

Overleg met (privé) schaatsbanen 
voor meer ijshuur  (minimaal 1 
overleg per jaar)

X Overleg tussen VLSU en ijsbaan Liedekerke  voor zomerijs in 
2022. Er werd een mail uitgestuurd naar de clubs. 
Overleg met de ijsbaan Sport Vlaanderen Hasselt , voor 
beschikbaar ijs om workshops te organiseren. AC1a € 200,00 € 0,00 € 0,00



A0
08

Voorzien van ondersteunend 
materiaal en kennis voor off-ice 
trainingen  (toenemend aantal 
clubs). AC1b € 1.200,00 € 0,00 € 0,00

A0
09

Veiligheidsmatten  aanschaffen 
zodat shorttrack veilig aangeboden 
kan worden AC1c € 0,00 € 0,00 € 0,00

A0
10

Stimuleren  van samenwerkingen 
tussen shorttrack- en 
langebaanclubs 

X langebaan en hierbij willen we stimuleren dat beide disciplines 
op jonge leeftijd kunnen aangeboden worden zonder reeds te 
veel te differentiëren. AC1d € 0,00 € 0,00

A0
11

Zoeken naar middelen, partners en 
subsidies om de bouw van nieuwe 
infrastructuur  te realiseren die 
voldoet aan de normen voor 
topwedstrijden van senioren. 

(Sep
t 

Deur
ne)

zwembad op één locatie. 
Artikels  gepubliceerd in de krant 
Een vragenlijst  uitgestuurd voor een potentiële nieuwe 
ijsbaan in Herentals of Hasselt in samenwerking met Sport 
Vlaanderen (Doe mee aan onze grote schaatsenquête - 23 AC1e € 0,00 € 0,00

A0
12

Vlaanderen en ijsbanen, extra 
trainingsmogelijkheden aanbieden 
tijdens de zomermaanden  voor 

X Hasselt, Mechelen, Leuven, (Kortrijk is open gegaan in 
augustus voor een filmopname) waren open tijdens de 
zomermaanden van 2021. AC1f € 5.000,00 € 0,00 € 0,00

D trainingen voor opkomende AC2 € 30.750,00 € 19.000,00 € 19.868,43 € 9.728,50

A0
13

Ondersteunen en/of organisatie 
van shorttrackstages en 
trainingen  vanuit de VLSU

X Mini zomerstages in Hasselt  (lesgever: Maarten Van 
Slembrouck)
Regiotrainingen  (lesgever: Fabienne Coremans, Lieselotte AC2a € 10.500,00 € 6.000,00 € 11.264,03 € 3.788,50

A0
14

van langebaanstages en 
trainingen vanuit de VLSU

X Aanstelling nieuwe bondscoach voor langebaan  (Manon 
Spruyt) zou kwalitatievere langebaantrainingen moeten AC2b € 7.000,00 € 5.500,00 € 2.840,00 € 0,00

A0
15

van kunstschaatsstages en 
trainingen  vanuit de VLSU

X Skating skills kamp:  opengesteld voor A als B schaatsers. 
Hieraan namen 45 competitieve solisten deel. AC2c € 9.250,00 € 5.000,00 € 3.685,90 € 5.940,00



A0
16

Ondersteunen en/of organisatie 
van synchrostages en trainingen 
vanuit de VLSU

X Team Phoenix  (nationaal team): financiële ondersteuning 
stages en trainingen team Phoenix: Stage te Duinkerke, 
trainingsdagen te Hasselt Sport Vlaanderen.Team Phoenix 
werd uitgenodigd tijdens het Belgisch Kampioenschap solo om 
een demo te geven, met als doel de discipline aan bekendheid 
laten winnen. 
Synchro seminarie : 4 dec niet doorgegaan wegen Corona, 

AC2d € 3.500,00 € 2.500,00 € 2.078,50 € 0,00

D 29 wedstrijdaanbod AC3 € 82.750,00 € 59.000,00 € 9.302,15 € 2.445,10

A0
16

(kunst + snelschaatsen) Vlaams 
kampioenschap.

Mrt/
Apr

Het Vlaams Kampioenschap  kon tijdens 2021 niet 
georganiseerd worden wegen COVID-19. Deze wedstrijd stond AC3a € 13.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00

A0
17

Toenemend aantal wedstrijden 
organiseren voor shorttrack 
(Beneluxcup, Starclass)

In 2021 hebben de Starclass Hasselt (29-30 oktober), 
Beneluxcup Hasselt  (17 oktober) plaatsgevonden. 
Volgende wedstrijden werden geannuleerd wegens de COVID-
19: 
- Time trials European Championships Hasselt (9 januari) 
- Belgisch Kampioenschap te Hasselt (13 -14 maart) 
- Eastercup te Gent (3 - 4 april)
- Speculaascup te Hasselt (17 - 18 april)
Wordt aangemoedigd in het Jeugdsportfonds om AC3b € 21.000,00 € 17.000,00 € 250,00 € 0,00

A0
18

Ondersteunen en aanmoedigen 
van een toenemend aantal 
wedstrijden  voor de verschillende 
disciplines binnen het 
kunstschaatsen (synchro, ijsdans, 
solo, paarrijden)

(X) Volgende competities werden geannuleerd wegen COVID-19: 
Ice Crystal Trophy (synchro, 24 april 2021) en Crystal cup 
(ijsdans, 25 april 2021)
In 2021 gesprekken  gevoerd met Anthony Grevisse (jurylid) 
en Nederland (trainer - Angelique De Visser) om een 
gemeenschappelijke wedstrijdsimulatie voor synchro te 
organiseren. Het steeds wijzigende competitierooster door 
COVID-19 en de wijzigende maatregelen, zorgden ervoor dat AC3c € 28.000,00 € 16.000,00 € 8.549,15 € 2.445,10

A0
19

marathon met minstens 20 
deelnemers en ondersteunen 
deelname wedstrijden in het 

Mrt/
Apr

Het Vlaams Kampioenschap  kon tijdens 2021 niet 
georganiseerd worden wegen COVID-19. Deze wedstrijd stond 
ingepland in april, werd verplaatst, maar kon niet doorgaan. AC3d € 3.750,00 € 503,00 € 0,00

D
05

competitiesysteem en jaarlijks 
herevalueren AC4 € 4.500,00 € 0,00 € 2.367,54 € 0,00



A0
20

wedstrijden door o.a. het opmaken 
van een draaiboek (checklist en 
realistische wedstrijd tijdschema's, 
uniform inschrijvingsformulier AC4a € 0,00 € 0,00

A0
21

of visueel materiaal extra 
toelichten via onze website zodat 
het competitief circuit 
toegankelijker wordt.

X Snelschaatsen : extra informatie toegevoegd over de 
structuur en het wedstrijdsysteem op de website van VLSU
Kunstschaatsen : Pagina toegevoegd op de website over de 
structuur van het competitiesysteem en extra toelichting AC4b € 500,00 € 0,00 € 0,00

22 kunstschaatsen AC4c € 101,64 € 0,00

A0
23

eigen  jurysysteem  en 
ondersteunend materiaal.

(X) Aankoop  van film, playback & livestream systeem ter 
ondersteuning van trainingen en eventueel wedstrijden AC4d € 4.000,00 € 2.265,90 € 0,00

SD0
3

Versterken van het 
opleidingsaanbod

X

AO € 5.500,00 € 0,00 € 763,00 € 1.698,65

D opleiding trainers ondersteunen AO1 € 2.500,00 € 0,00 € 763,00 € 1.698,65



A0
24

Aantal gediplomeerde trainers 
doen toenemen

X Door COVID-19 loopt het afwerken van cursussen stroef. 
Cursussen die werden georganiseerd en afgerond in 2021: 
- Instructeur B , start september 2019, herexamen praktijk 
didactiek afgerond in oktober 2021 
- Initiator Hasselt , start september 2019, herexamen praktijk 
didactiek in 2021 afgerond 1 herexamen stage , stagemap 
moet binnen geleverd worden 31/1/2022 
- Initiator Antwerpen , start februari 2020, cursus + examens 
in december 2021 afgerond en januari 2022 met ook 1 
herexamen februari 2022. Dit laatste omdat de cursisten 
mochten kiezen welke module 3 ze instapten. Module 3 van 
Antwerpen was in Herfstvakantie en Duffel was in november 
gestart maar vanwege opnieuw corona beperkingen tijdens 
de Kerstvakantie kunnen afronden na het verkrijgen van 
toelating na de nodige attesten te hebben aangeleverd.. 
- Initiator Gent , start september 2020, cursus + examens in 
2021 afgerond 
AM kunst (MECHELEN-HEIST OP DEN BERG): start september 
2020, cursus + examens en herexamen in oktober 2021 
afgerond AO1a € 0,00 € 0,00

A0
25

Uitbreiden aantal verschillende 
trainersopleidingen en cursussen 
in samenwerking met Sport 
Vlaanderen

X Snelschaatsen:  overlegmomenten voor een nieuwe trainer B 
cursus vonden plaats in 2021 ( 26/5, 18/6, 5/8, 24/8,... ) ; 
stramienen ingediend op 24/6, uitschrijven Trainer B 
opgestart
Kunstschaatsen:  opbouw cursussen overlopen, past bij het 
huidig ontwikkelingsplan ( besproken tijdens 

AO1b € 263,00 € 1.598,65

A0
26

Seminaries, bijscholingen, 
webinars en/of workshops 
organiseren door VLSU (minstens 1 
opleiding/jaar)

X Twee VTS Marathon lessen (kunstschaatsen) – VLSU 
webinar bijscholing op donderdag 18/3/2021 van 19u30 tot 
20u45; Onderwerp: Skating Skills, Transitions, Stepsequences; 
Sprekers: Françoise de Rappard en Rita Zonnekeyn AO1c € 1.000,00 € 500,00 € 100,00

A0
27

Clubtrainers naar ISU opleidingen 
sturen (minstens 4)

X Kunstschaatsen:  Mireille Mostaert: ISU Novice synchro 
seminar (11juni - 14 juni)
Snelschaatsen: Wim Dedeyne, Geert Dejonghe en Sara 
Henderson hebben deelgenomen aan een ISU referee cursus. AO1d € 1.500,00 € 0,00 € 0,00



A0
28

Gediplomeerde trainers 
aanmoedigen om VTS docent te 
worden, wat een positief effect kan 
hebben op de organisatie van 
trainerscursussen.

X Kunstschaatsen : Lieve (DSKO) heeft potentiële VTS docenten 
aangeschreven (Silvie De Rijcke, Claudia De Condé, Annemie 
De Preter, Lisa Van Genck, Maxime Hanssens, Eline 
Anthonissen). Silvie De Rijcke neemt vanaf nu ook de 
ijsdansles op zich. AO1e € 0,00 € 0,00

D trainersopleidingen ingeburgerd AO2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A0
29

Trainerslicenties en niveau van 
lesgeven afstemmen  op de VTS-
opleidingen

(X) overleg over huidige opbouw trainerscursus en afstemmen op 
wedstrijdsysteem. 
Snelschaatsen : voorstel om met trainerslicenties te werken 
binnen de KBKF (RvB 22/12), concrete uitwerking in 2022 AO2a € 0,00 € 0,00

A0
30

Trainers en lesgevers informeren 
over richtlijnen met betrekking tot 
club- en privétrainingen

(X) Er is een eerste aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een 
flowchart  door de VLSU voor startende trainers

AO2b € 0,00 € 0,00

D
08 Meer gekwalificeerde officials

Lijst zie jaarverslag.
Wordt aangemoedigd via het jeugdsportfonds. AO3 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A0
31

meer eigen officials om de kostprijs 
van wedstrijden te drukken 
(minstens 3 per Olympiade) in AO3a € 1.000,00 € 0,00 € 0,00

A0
32

Officials naar binnen en/of 
buitenlandse 
opleidingen/wedstrijden  sturen in 
samenwerking met de nationale 
bonden. 

X week. 
Rita Zonnekeyn (jury – controller) heeft een zevental 
opleidingen online gegeven in 2021.
Ludo Daemen  (data – wedstrijdverantwoordelijke) heeft een 
tweetal opleidingen gegeven in 2021.
Tijdens 2021 werden  7 Belgische officials ingeschakeld bij AO3b € 2.000,00 € 0,00 € 0,00



A0
33

Huidige juryleden betrekken bij de 
verdere ontwikkeling van de sport 
(clubbezoeken, 
feedbackmomenten, 
evaluatiemomenten...).

X Vera Vandecaveye betrokken bij het 
ontwikkelingsprogramma kunstschaatsen en de uitwerking 
ervan.
Vera Vandecaveye en Françoise de Rappard werden ook 
betrokken bij een evaluatiemoment van de kunstschaatsers in 
het ontwikkelingsprogramma. 
Françoise de Rappard en Rita Zonnekeyn verzorgden de 
bijscholing over components tijdens de VTS marathon o.l.v. 
Lieve Westerlinck. 
Anthony Grevisse (internationaal jurylid) betrokken bij de 
organisatie van een mogelijk synchro seminarie (geannuleerd AO3c € 1.250,00 € 0,00 € 0,00

SD0
4 Clubs ondersteunen en begeleiden

X
AB € 2.200,00 € 0,00 € 5.547,85 € 0,00

D Sporttechnische ondersteuning AB1 € 1.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A0
34

Uitbouwen van een  Skills attest / 
uniform brevettensysteem ter 
ondersteuning van clublesgevers in 
samenwerking met nationale bond.

Jan 
Juli

Kunstschaatsen: overleg uitgesteld naar 2022 door COVID-
19.
Snelschaatsen:  Skills attest wordt reeds gebruikt in 
snelschaatsclubs  (4 clubs).
Manon Spruyt werd gecontacteerd om het Skills attest te 
presenteren aan MOEV en dit te koppelen aan een 
workshop op het ijs voor leerkrachten LO . Op 17/12/2021 
zou de sportbeurs plaatsvinden, maar is uitgesteld omwille AB1a € 1.000,00 € 0,00 € 0,00

A0
35

Uitdragen van de 
ontwikkelingsvisie  en het 
talentsysteem

X Kunstschaatsen : Een document met de ontwikkelingsvisie 
werd uitgewerkt i.f.v. het ontwikkelingsplan richting topsport 
Kunstschaatsen en voorgesteld aan Sport Vlaanderen ter 
goedkeuring (24/08/2021).
Snelschaatsen : Road to Ice (22 deelnemers) voor het 
snelschaatsen werd ook verder uitgewerkt in 2021. 
Vragenlijst  over Talenttransfer doorgestuurd naar coaches. 
VTS Plus marathon : bijscholingen over talent gegeven door 
prof. dr. Frederik Deconinck en prof. dr. Johan Pion 
gepromoot. AB1b € 200,00 € 0,00 € 0,00

D Bestuurlijk AB2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00



A0
36

Bijscholingen promoten en 
informatie  verschaffen aan clubs 
(bv. dynamoproject, ISB)

X Bijscholingen van ICES, Vlaamse Sportfederatie, ISB, Sport 
Vlaanderen gepromoot (via mail, website en social media 
kanalen). 
Herlaad je sportclub  gepromoot via mail, website en social 
media kanalen.
Nieuwe pagina voor clubs op de website , ter ondersteuning AB2a € 0,00 € 0,00

D Administratieve ondersteuning AB3 € 1.000,00 € 0,00 € 5.547,85 € 0,00

A0
37

administratie, communicatie en 
financiën verder uitbouwen + 

X Na overleg werd beslist om een samenwerking aan te gaan 
met Twizzit. De opstart vond plaats in  september 2021 , bij AB3a € 8.000,00 € 5.547,85 € 0,00

5 uitwerken en hanteren AGE € 5.800,00 € 0,00 € 1.097,60 € 1.143,98

D
12

en evalueert de
VLSU een  Aanspreekpunt AGE1 € 0,00 € 0,00 € 47,60 € 0,00

A0
38

De RvB legt het profiel  en 
bevoegdheden van de API vast

X Tijdens de AV  werd aangekondigd dat we op zoek zijn naar 
een nieuwe VLSU API (naast Marij Timmermans). 
Gerda Vandezande  stelde zich kandidaat. Gerda Vandezande 
werd aangesteld nam de taak van VLSU API samen met Marij 
Timmerman op zich. 
Tijdens de representatieve raad  hebben zij hun taken 
verduidelijkt (powerpoint ook op de website beschikbaar: 
https://www.vlsu.be/vlsu-api-s ). AGE1a € 47,60 € 0,00

A0
39

De API schoolt  zich jaarlijks 
tweemaal  bij via een
intervisiemoment/terugkomdag 
RvB stelt een API aan en 
mandateert hem/haar

X Marij Timmerman  heeft deelgenomen aan volgende 
webinars:
- Federatie-API opleiding (deel 1: 20/03/2021 en deel 2: 
27/03/2021)
- G-sporters (in je groep): wat heb je nodig als trainer om vol 
vertrouwen aan de slag te gaan (VTS Plus Marathon - AGE1b € 0,00 € 0,00

A0
40

De rol en bereikbaarheid van de 
API kenbaar maken aan
de clubs tijdens de jaarlijkse 
startvergadering

X Tijdens AV  (27/07/2021) werd Marij Timmerman genoemd 
en Jan Dirix bedankt voor zijn aanstelling tijdens het jaar 
2020. 
Gerda Vandezande en Marij Timmerman stelden zichzelf voor 
tijdens de representatieve raad  (20/12/2021) en 
verduiddelijkten hun taken (filmpje met toelichting werd ook 
op de website geplaatst).  

AGE1c € 0,00 € 0,00



A0
41

De VLSU maakt jaarlijks een 
evaluatie  van de werking van de 
API

Dec Eind september werd een evaluatietool opgesteld  voor de 
VLSU API's hun werking te evalueren. 
Secretaris VLSU evalueerde samen met het sporttechnisch 
personeel de werking van de VLSU API via de evaluatietool. AGE1d € 0,00 € 0,00

D
13

bij onze clubs en hun leden doen 
stijgen AGE2 € 4.600,00 € 0,00 € 1.050,00 € 1.143,98

A0
42

Organiseren 
activiteiten/workshops  ter 
bevordering van het gezond en 
ethisch sportklimaat (streven naar 
minstens 2 activiteiten)

(X) Actie tegen Pesten ( ethisch pesten )  - aparte pagina op de 
website voorzien ( https://www.vlsu.be/tegen-pesten ) , via 
nieuwsberichten werd Vlaamse week tegen pesten gepromoot 
( https://www.vlsu.be/nieuws/vlaamse-week-tegen-pesten ) . 
Werd gepromoot op social media en via mail. De actie van 
STIP IT werd in de verf gezet. 
M-factor - 3 workshops ( 18/5, 22/6 en 24/8 ) ; hieraan 
namen 23 trainers deel. AGE2a € 500,00 € 1.050,00 € 1.143,98

A0
43

Alle clubs ontvangen 
drempelverlagend 
preventiemateriaal
(affiche, signalisatiebordje, via 
sociale media) waarin de
meldprocedure wordt toegelicht

X Club API's ontvingen toolbox 'Sport met grenzen op 
jongerenmaat'  (11 boxen 249 EUR). Hiermee kunnen zij 
binnen hun club aan de slag gaan. Er werd ondersteunend 
youtube filmpje gemaakt met extra informatie. 
Sociale kaart  met meldprocedures werd toegevoeg op 
website (https://www.vlsu.be/gezond-en-ethisch-sporten)
Quiz en handleidingen over hoe omgaan met pesten en AGE2b € 250,00 € 0,00 € 0,00

A0
44

Een medisch team  (kinesist, 
dokter) betrekken bij het uitwerken 
van het gezond sporten beleid en 
dit team beschikbaar stellen voor 
de sporters.

X website. 
Overlegmoment  werd gepland op 30/8/2021 met de 
commissie om de jaarwerking te bespreken. 
Sportmedische keuring werd besproken en gefinaliseerd in 
september. Nieuwe aansluitingen zullen verplicht worden om 
vanaf okt-januari hun lidmaatschap sportmedisch in orde te 
brengen. Zie verslag GES.
Het adviesorgaan lichtte tijdens de representatieve raad toe 
wat hun taken zijn en waarvoor je bij hen terecht kan (20/12). AGE2c € 1.000,00 € 0,00 € 0,00



A0
45

Een analyse maken van de 
sportspecifieke risico’s.

X Shorttrack:  Een eerste aanzet werd gegeven door Vera over 
de sportspecifieke risico's binnen shorttrack. 

AGE2d € 200,00 € 0,00 € 0,00

A0
46

Blessurepreventie programma 
opstellen. AGE2e € 1.000,00 € 0,00 € 0,00

A0
47

Integreren sportmedisch 
geschiktheidsonderzoek  in de 
werking

X commissie om het sportmedisch geschiktheidsattest te 
bespreken. 
Marc Geenen maakte vragenlijst in orde tegen eind 
september op sportkeuring.be
Gecommuniceerd naar de clubs via mail, maar ook informatie 
toegevoegd op de website AGE2f € 0,00 € 0,00

O
D
14

bijscholing mbt. 
grensoverschrijdend gedrag 
georganiseerd voor onze clubs AGE3 € 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A0
48

De vormingsverantwoordelijke 
plant jaarlijks een bijscholing in 
over bv. Sport Met Grenzen 
(minstens 1 bijscholing)

X Via de website werden bijscholingen zoals Sport met 
Grenzen, sporten op jongerenmaat  gepromoot. 
M-factor  - 3 workshops (18/5, 22/6 en 24/8) werden 
georganiseerd; hieraan nemen 23 trainers deel.

AGE3a € 700,00 € 0,00 € 0,00

O
D
15

organiseert de VLSU minstens 
tweemaal een sensibiliserende 
campagne met als doel onze clubs AGE4 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00



A0
49

ethisch beleid  en erkende 
organen  met acties over gezond 
en ethisch sporten ondersteunen 
en promoten via social media 

X Vlaamse week tegen pesten  ( 5 tot en met 12 februari ) . 
Werd gepromoot via de website en social media kanalen.
Mentaal welzijn ( maart, april ) . Werd gepromoot via de 
website en social media kanalen. AGE4a € 0,00 € 0,00

A0
50

voor een gezond en ethisch beleid 
binnen de clubs (streefdoel: 70% 
van alle clubs na vier jaar) 

(X) Geannuleerd wegens COVID-19

AGE4b € 0,00 € 0,00

D
16

en evalueert de VLSU een 
Adviesorgaan  mbt ethisch sporten AGE5 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A0
51

bevoegdheden  van het 
Adviesorgaan vast

X Samenstelling Adviesorgaan werd opgenomen in het RIO. 
AGE5a € 0,00 € 0,00

A0
52

minimaal eenmaal zitting  en 
levert op vraag van RvB en/of API 

X Samengekomen op 30/8/2021
AGE5b € 0,00 € 0,00

A0
53

jaarlijks de federatiewerking mbt. 
ethisch sporten (minimaal 1x)

X Mail gestuurd met de vraag om ons te evalueren, dit is niet 
gebeurd. AGE5c € 0,00 € 0,00

D
17

communiceert de VLSU 
gedragscodes  voor verschillende AGE6 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A0
54

ism. de API gedragscodes op  voor 
trainers en lesgevers van de 
sportfederatie (bv. sportkampen), 
bestuurders en personeel van de 

X Deze gedragscodes werden geüpdatet in augustus en zijn 
terug te vinden op de website. 
De gedragscodes werden ondertekend door de bestuurs- en 
personeelsleden van de VLSU AGE6a € 0,00 € 0,00

A0
55

De RvB bekrachtigt de 
gedragscodes via opname in het 
intern reglement

X Bekrachtiging van de gedragscodes door ondertekening van 
de gedragscodes door RvB. 
Opname in intern reglement zal stapsgewijs gebeuren, nadat AGE6b € 0,00 € 0,00

O
D
18

evalueert de VLSU het 
handelingsprotocol voor het 
ontvangen en behandelen van AGE7 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A0
56

het bestaande handelingsprotocol 
ikv uitbreiding naar fysiek en 
psychisch grensoverschrijdend 

X Handelingsprotocol werd geüpdate in augustus voor de VLSU 
en de clubs. Wordt mee gewerkt. Terug te vinden op de 
website https://www.vlsu.be/gezond-en-ethisch-sporten. AGE7a € 0,00 € 0,00

D systeem AGE8 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00



A0
57

Tuchtreglement  consulteerbaar in 
het intern reglement.

X Tuchtreglement staat in de RIO, werd ook al ingediend bij 
Sport Vlaanderen.

AGE8a € 0,00 € 0,00

A0
58

Samenwerking met een extern 
tuchtorgaan

X Samenwerking met Vlaams Sport Tribunaal

AGE8b € 0,00 € 0,00

D
20

integriteitsbeleid op clubniveau 
voeren AGE9 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A0
59

Ondersteuning bij het 
implementeren van een gezond en 
ethisch sportbeleid (o.b.v. de 
toolkit ICES) binnen clubs en een 
rubriek clubondersteuning 
uitwerken op website met 
informatie thema's rond gezond en 
ethisch sporten.

(X) Club API's ontvingen toolbox 'Sport met grenzen op 
jongerenmaat' (11 boxen 249 EUR). Hiermee kunnen zij 
binnen hun club aan de slag gaan. Er werd ondersteunend 
youtube filmpje gemaakt met extra informatie. 
We hebben een aparte pagina over gezond en ethisch 
sporten , waarbij we verwijzen naar de toolkit van ICES. Deze 
pagina bevat clubondersteunend materiaal. 
Thema's zoals 'tegen pesten' en 'mentaal welzijn'  worden 
toegelicht via een aparte pagina  op de website. 
Bijscholingen  worden gepromoot via nieuwsberichten  en 
worden per mail aangekondigd. 
Seminarie positief coachen : 3 workshops (18/5, 22/6 en 

AGE9a € 500,00 € 0,00 € 0,00

A0
60

Gedragscodes en 
handelingsprotocol delen  met de 
clubs en opvolgen welke clubs deze 
gebruiken en naleven

(X) Gedragscode en handelingsprotocol gedeeld met clubs via 
de website. 
De VLSU API heeft een aparte gesloten facebookpagina 
aangemaakt voor de clubAPI's om hen extra te kunnen 
ondersteunen. Op deze manier proberen we betrokkenheid te 
creëeren. AGE9b € 0,00 € 0,00

A0
61

Stimuleren van API's binnen de 
clubs (streefdoel minstens 50% van 
alle clubs heeft een API werking)

(X) Promotie  gevoerd voor aanstelling van Club API's. Minstens 
50% van de clubs heeft momenteel een club API (13 van de 21 
clubs hebben een club API). 
De VLSU API heeft een aparte gesloten  facebookpagina 
aangemaakt voor de clubAPI's om hen extra te kunnen 
ondersteunen. Op deze manier proberen we betrokkenheid te 
creëeren. 
Tijdens de representatieve raad  wer promotie gemaakt voor 

AGE9c € 0,00 € 0,00



SD0
6 Uitbouw van een goed bestuur

X

Werking Goed Bestuur geëvalueerd: totaalscore 88,79% AG € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

O
D
21

Inzetten op harde en zachte 
indicatoren AG1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A0
62

Op een transparante  manier 
handelen en communiceren 
(streven naar score 100% in 2021)

X Goed bestuur - harde indicatoren werd beoordeeld: 100% 
dimensie transparantie (2020: 88,89%)

AG1a € 0,00 € 0,00

A0
63

Als een democratische  instantie 
organiseren (streven naar score 
89% in 2024)

(X) Goed bestuur - harde indicatoren werd beoordeeld: 86,11% 
dimensie democratie (2020: 38,89%)

AG1b € 0,00 € 0,00

A0
64

Implementatie van interne 
verantwoording en controle 
(streven naar score 73 % in 2024)

(X) Goed bestuur - harde indicatoren werd beoordeeld: 81,82% 
dimensie interne verantwoording en controle (2020: 43,18%)

AG1c € 0,00 € 0,00

A0
65

Verhoogde score op zachte 
indicatoren  van goed bestuur 
(streven naar score 64% in 2024)

(X) Indicator 2: de raad van bestuur heeft een zelfevaluatie 
afgelegd, waarin sterktes en zwaktes van goed bestuur naar 
voor kwamen (via www.goedbestuur.be).  
Indicator 6: de VLSU tracht interne belanghebbenden te 
betrekken door het organiseren van overlegmomenten bv. 
topsportontwikkelingsprogramma (overleg met coaches), 
schaatskriebels (overleg met clubs), gesloten 
facebookgroepen (synchro, clubAPI’s), enzo... 
Indicator 12: er zijn klachtenprocedures in het intern 

AG1d € 0,00 € 0,00

7 Onze sporttakken beter promoten X AP € 4.500,00 € 0,00 € 7.501,26 € 0,00

D Mediacoverage vergroten AP1 € 4.500,00 € 0,00 € 7.501,26 € 0,00



A0
66

Professionelere media : actief 
promoten en duiden van de 
ijsschaatssport via o.a. de website 
en facebookpagina (minstens 500 
in 2024)

X ijsschaatsen.be momenteel wekelijkse posts.
Eline Anthonissen aangesteld voor VLSU - social media (625 
volgers op Facebook wat overeen komt met een stijging van 
33%; 715 volgers op Instagram wat overeenkomt met een 
stijging van 46%)
Artikel via Sporza: Aarzelt u om te gaan schaatsen met het 
gezin? 5 misvattingen van de baan geveegd (29 oktober, in 
samenwerking met Sport Vlaanderen) 
https://sporza.be/nl/2021/10/28/aarzelt-u-om-te-gaan-
schaatsen-met-het-gezin-5-misvattingen-van-de-baan- AP1a € 640,33 € 0,00

A0
67

Clubs ondersteunen om lokaal 
promotie  te maken

X schaatskriebels promoot: www.ijsschaatsen.be 
Via instagram, facebookpagina, wedstrijdkalender.
Promotie verstuurd naar alle Vlaamse gemeentes en steden. 
De sportdiensten, vrijetijdsdiensten, overkoepelende steden 
en gemeenten hebben digitaal een affiche ontvangen en 
konden affiches in A3 formaat bij ons aanvragen.
Jonge shorttracker Tjorven heeft deelgenomen in het 
programma De Strafste Sport op Ketnet. Wij hebben dit 
gepromoot op onze social media kanalen.  
Jonge kunstschaatser Dennis Krouglov heeft deelgenomen in 
het programma Belgium got talent op Eén. Wij hebben dit 
gepromoot op onze social media kanalen. AP1b € 500,00 € 988,57 € 0,00

A0
68 Aanstelling journalist

Jan Eline Anthonissen , samenwerking met Alexandra uit 
snelschaatsen (KBSF) AP1c € 1.500,00 € 1.000,00 € 0,00

A0
69

Livestream  tijdens wedstrijden 
organiseren

Mrt/
Apr/
Nov

Tijdens het Belgisch Kampioenschap  werd gewerkt met een 
Livestream. Het Vlaams Kampioenschap  werd geannuleerd 
wegens corona, waardoor geen livestream werd voorzien. AP1d € 1.000,00 € 1.817,47 € 0,00

A0
70

VLSU voert promotie voor 
wedstrijden, kampioenschappen en 
internationale wedstrijden

X website ijsschaatsen.be
Artikels  geschreven over competitieve schaatsers, aparte 
pagina met uitleg over competitie ( wedstrijdsysteem , 
wedstrijden )
Banners aangekocht die we tijdens wedstrijden aan de deur AP1e € 500,00 € 108,30 € 0,00



A0
71

Sport promoten door topsporters 
als ambassadeurs 

X Skills attest  in Hasseltse scholen --> uitgesteld door COVID 
naar 2022
Hanne en Stijn  tijdens zomerstage shorttrack kamp 
langsgeweest. Opening Deurne. In de media met goede AP1f € 500,00 € 2.946,59 € 0,00

D onze sporttakken AP2 € 0,00 € 0,00

A0
72 Aantrekken sponsoren

X Contract afgesloten met 6D sports nutrition afgesloten voor 
2021.
Tijdens de zomerkampen werden goodiebags uitgedeeld 
waarbij er gesponsord werd door 6D sports nutrition, Raggers AP2a € 500,00 € 0,00 € 0,00

SD0
8

Financieel ondersteunen van de 
clubs via het jeugdsportfonds

X
AJ € 42.500,00 € 34.000,00 € 20.361,99 € 12.229,93

D
24

Goedkeuring jeugdsportfonds GO 
FOR ICE

Jeugdsportfonds = aanvaarde beleidsfocus. Extra 
documentatie terug te vinden in het aanvullende informatie AJ1 € 42.500,00 € 34.000,00 € 20.361,99 € 12.229,93

A0
73

Aantal ondersteunde clubs 
verhogen (minimum 10 clubs)

Dec Lommel neemt dit jaar niet deel wegens COVID-19. De clubs 
met weinig leden, zijn door COVID-19 niet kunnen toenemen 
in aantal jeugdleden. Hierdoor konden zij nog steeds niet 
instappen in het jeugdsportfonds. 
Tussentijdse evaluatie werd gemaakt en feedback werd AJ1a € 40.000,00 € 34.000,00 € 19.999,00 € 12.229,93

A0
74

ondersteuning jeugd (doelstelling 
1,4,6)

Juli, 
Dec

De gemiddelde score op pijler 1 = 53,6 (2020: 48,1)
AJ1b € 0,00 € 0,00

A0
75

en vorming jeugdleden 
(doelstelling 5)

Juli, 
Dec

De gemiddelde score op pijler 2 = 39,4 (2020: 35,2)
AJ1c € 0,00 € 0,00

A0
76

Pijler 3 : Promotie en toename 
jeugdleden (doelstelling 2,3)

Juli, 
Dec

De gemiddelde score op pijler 3 = 51,9 (2020: 33,7)
AJ1d € 0,00 € 0,00

A0
77 Overheadkosten  jeugdsportfonds

X tweede feedbackmoment van het Jeugdsportfonds (6 clubs 
gingen hierop in). Gegevensverzameling via Formsite. Website 
ijsschaatsen.be ter ondersteuning van de 
jeugdclubactiviteiten. Affiches om de schaatssport te AJ1e € 2.500,00 € 362,99 € 0,00

0 TOPSPORT T € 599.300,00 ########## ########## € 629.021,07

D topsportstructuur functioneel TO € 144.000,00 ########## € 84.597,18 € 75.000,00

A0
78 Talentidentificatie

X
TO1a € 17.000,00 € 17.000,00 € 4.187,68 € 0,00



A0
79

Ontwikkeling Atleetvolgsysteem 
Panega

X
TO1b € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00

80 ambassadeurs X TO1c € 4.500,00 € 4.500,00 € 0,00 € 0,00

81 Centre of Excellence X TO1e € 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00

A0
82 Combinatie Topsport en Onderwijs TO1f € 2.000,00 € 2.000,00 € 83,00 € 0,00

83 werking X TO1h € 117.000,00 ########## € 80.326,50 € 75.000,00

84 Kosten topsportdirecteur TO1i € 0,00 € 0,00

85 Representatiekosten bestuur TO1j € 0,00 € 0,00

D topsport kunstschaatsen TK € 67.200,00 € 63.600,00 ########## € 74.159,64

86 talentdetectie TK T € 0,00 € 0,00

87 uitwerken en aanvragen TK O € 7.200,00 € 3.600,00 € 27.148,71 € 0,00

88 Hendrickx X TK PI1 € 60.000,00 € 60.000,00 ########## € 74.159,64

D topsport shorttrack TS € 216.100,00 ########## ########## € 320.692,43

90 Talentdetectie TS T € 132.864,00 € 620,86 € 14.204,00

91 Gent-Hasselt - 10 deelnemers X TS O € 3.000,00  € 32.115,30 € 138.929,70

92 Hasselt - 8 deelnemers X TS BE € 38.100,00 € 34.500,00 € 59.736,46 € 8.660,29

93 Stijn Desmet X TS PI1 € 57.500,00 € 57.500,00 € 76.194,79 € 65.856,72

94 Hanne Desmet X TS PI2 € 57.500,00 € 57.500,00 € 71.448,71 € 50.856,72

95 atleten senioren TS N € 0,00 € 0,00

96 relay mixed TS RM € 0,00 € 0,00

A0
97

relay heren - junioren -senioren 
plaatsing EK 2021

X
TS RH € 60.000,00 € 60.000,00 € 40.489,18 € 42.185,00

D topsport langebaan TL ########## € 155.569,00

98 Talentdetectie TL T € 12.500,00 € 8.900,00 € 31.786,82 € 0,00

99 ontwikkeling X TL O € 1.500,00 € 1.500,00 € 905,00 € 145,00

10 Team Pursuit Dames X TL TPD € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 160,00

10 Team Pursuit Heren TL TPH € 0,00 € 0,00

10 Prestatieprogramma Bart Swings X TL PI1 € 100.000,00 ########## ########## € 108.098,75

10 Vosté X TL PI2 € 38.000,00 € 38.000,00 € 32.118,74 € 47.165,25

104 atleten senioren en junioren TL N € 0,00 € 0,00

D2 topsportstudentenproject TSP € 6.047,18 € 3.600,00



105 Rino Vanhooren TSP RVH € 3.647,18 € 2.400,00

106 Ward Petré TSP WPE € 2.400,00 € 1.200,00

107 Gert Jan Goeminne TSP GGO € 0,00 € 0,00

SD Interne werking AIW € 93.000,00 ########## ########## € 184.942,76

DM
001

IT0
01 HRM/ personeel

AIW1
€ 60.000,00 € 0,00 € 55.625,20 € 0,00

A5 Lonen algemene werking AIW1a € 60.000,00 € 35.829,33 € 0,00

A5 Toelagen algemene werking AIW1b € 0,00 € 0,00

A5 Opleidingen AIW1c € 0,00 € 0,00

A5 Vervoersonkosten AIW1d € 685,24 € 0,00

A5 Vakantiegelden AIW1e € 0,00 € 0,00

A5 Diverse kosten en opbrengsten AIW1f € 19.110,63 € 0,00

DM
002

00
2 Bestuurlijke organisaties

AIW2
€ 6.500,00 € 0,00 € 3.612,02 € 0,00

A5 Verplaatsingsvergoedingen bestuur AIW2a € 500,00 € 892,48 € 0,00

A5 secretariaat AIW2b € 500,00 € 485,14 € 0,00

A5 commissies AIW2c € 500,00 € 0,00 € 0,00

A5 commissies AIW2d € 500,00 € 0,00 € 0,00

A5 Directeur sportkaderopleidingen AIW2e € 3.000,00 € 2.000,00 € 0,00

A5 vrijwilligers AIW2f € 500,00 € 0,00 € 0,00

A5 Diverse kosten en opbrengsten AIW2g € 1.000,00 € 234,40 € 0,00

DM
003

00
3 Materiaal

AIW3
€ 1.500,00 € 0,00 € 90,75 € 0,00

A5 Aankoop electronica (pc, software) AIW3a € 1.500,00 € 90,75 € 0,00

DM
004

00
4 Financieel

AIW4
€ 25.000,00 ########## € 42.315,98 € 184.942,76

14 Toelagen basiswerking (sokkel) AIW4a € 62.917,20 € 18.797,01 € 56.626,74

15 kwaliteitsprincipes) AIW4b € 79.000,00 € 0,00 € 89.305,97

16 Financiële resultaten AIW4c € 962,60 € 0,30



A5
17

Lidgelden kunstschaatsen

AIW4d

€ 0,00 € 31.674,75

A5 Licenties trainers kunstschaatsen AIW4e € 35.000,00 € 0,00 € 1.140,00

A5
19

Lidgelden snelschaatsen

AIW4f

€ 5.000,00 € 1.975,25 € 6.195,00

A5 Verzekeringen AIW4g € 12.000,00 € 5.995,18 € 0,00

A5 Boekhouding AIW4h € 3.000,00 € 13.931,94 € 0,00

A5 reserve AIW4i € 10.000,00 € 0,00 € 0,00

A5 organisaties AIW4j € 654,00 € 0,00

CN0 CN
A5 Noodfonds corona CN01 € 28.000,00 € 28.000,00 € 0,00 € 0,00

Totaal € 918.200,00 ########## ########## € 227.873,85

(X)

X

Aanvullende informatie voor alle doelstellingen in dit 
werkingsverslag Luik II is terug te vinden in het 
JAARVERSLAG, het document wedstrijden, werkingsverslag 
jeugdsportfonds en/of op de website
































































