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Vergadering Bestuur VLSU, 08/07/2019, Rotselaar
1. Noteren aanwezigheden
a. Aanwezig: Jurgen Schroyen, Ludo Daemen, Maria Bouwens, Corné Lepoeter, Gaby Deckmyn,
Gunter Werner
2. Fusievereniging VLSU
a. Het verslag van de BAV van 1/7/2019 wordt goedgekeurd en ondertekend.
b. De nieuwe statuten van de VLSU, zoals goedgekeurd op de BAV van 1/7, worden ondertekend.
Opmaak van de nodige papieren en indiening bij de griffie voor de publicatie in het Belgisch
Staatsblad (Jurgen).
c. VSB is opgeschort per 19/6 (BAV VSB). Dit dient nog ingediend bij de griffie van Gent, samen met
de verslagen van beide BAV’s (Gaby en Fabienne).
3. Praktische afspraken
a. Communicatie
i. We nemen contact op met Sport Vlaanderen (Els Van Mol) en vragen een nieuwe
afspraak eind augustus om alles te overlopen (Gaby).
b. Organisatie bankrekeningen
i. We openen 1 nieuwe overkoepelende rekening (Belfius, omdat die met coda bestanden
werken – volmacht aan Jurgen, Ludo & Gaby.
ii. We openen tevens een nieuwe rekening snelschaatsen eveneens bij Belfius (volmacht
Paul & Ludo)
iii. Rekening van VSB wordt afgebouwd, volmacht echter nog aan Ludo geven evenals
naamswijziging naar VLSU.
iv. Communicatie naar alle belanghebbenden zodat facturen juist geadresseerd worden (o.a.
topsporters en coaches).
c. Verzekering
i. Arena is op de hoogte gebracht van toegenomen ledenaantal vanaf 1/7, dus iedereen is
verzekerd.
ii. Papieren ontvangen van Maria mogen verspreid worden onder leden-snelschaatsers.
Deze worden ook op KBSF site gepubliceerd en clubs worden hierover ingelicht.
iii. Enkele landen zijn niet goed verzekerd, Maria vraagt dit na.
iv. Stages in buitenland zijn altijd gedekt voor zover ze kaderen in de trainingen en gekend
zijn (niet ‘trainen op vakantie’).
v. We gaan de polis nog in detail bestuderen om zeker te zijn dat de atleten ten alle tijden
goed verzekerd zijn.
d. Lidmaatschap schaatsers
i. We opteren een kalenderjaar te volgen, conform communicatie naar Sport Vlaanderen en
huidige gang van zaken bij kunstschaatsers.
ii. Nieuwe leden kunnen aansluiten voor juli-december, dit zal voor snelschaatsers 5
(recreatie) en 15 (competitie) kosten. Daarna van 1/1/2019 tot 31/12/2020 weer 10 en 35
zoals nu. Dit geeft clubs voor bestaande leden tijd tot 31/12 om ze opnieuw in te
schrijven, voor nieuwe leden-snelschaatsers zal steeds een verminderd tarief gelden voor
een half jaar (momenteel 5 of 15) – het is aan de clubs om te bekijken of en hoe ze dat
doorrekenen aan hun leden.
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iii. Inschrijven voor een half jaar kan enkel voor nieuwe leden, echter dit jaar moet het voor
alle snelschaatsers, deze zullen dus nu moeten aansluiten (verminderd tarief) én opnieuw
voor 1/1/2020 (normaal tarief en verzekerd tot 31/12/2020).
iv. Kunst- en snelschaatscommissie schrijven jaarlijks per lid €5 over op de (nog te openen)
gezamenlijke rekening van de VLSU om de kosten van de unie te dekken
(vergaderingen/verzekering/website).
e. Het intern reglement wordt verder uitgewerkt, en zal tegen de volgende vergadering ter
goedkeuring afgewerkt worden. O.a. dienen commissies en hun taken nog uitgewerkt.
i. Sporttakcommissies : voor het snelschaatsen zal deze commissie voorlopig samenvallen
met het KBSF-bestuur, voor het kunstschaatsen met de leden van het voormalig VKSBbestuur.
ii. Tuchtcommissies : eventueel verwijzen naar nationaal reglement van beide takken, of van
elke sporttak 1 persoon aanduiden.
iii. Geschillencommissie : vragen aan 1 van elke sporttak
iv. Ethische en deontologische commissie, API-werking: uitwerken op basis van tekst VSB
aangezien die recent werd aangepast conform de verwachtingen van Sport Vlaanderen.
v. Medische commissie
1. Verplichte medische controle topatleten: voor atleten NT (snelschaatsen: 14-16
jaar éénmalig bv.): eerder een taak voor de nationale bonden dus zal niet in
reglement VLSU komen
2. Medische controle wel aangeraden voor alle (breedte)schaatsers. We werken een
goede formulering uit zonder ‘nutteloos’ doktersattestje op te vragen.
f. Beleidsplan en Luik II met doelstellingen ter indiening op 1/9 bij Sport Vlaanderen:
i. Voorstel zal uitgewerkt worden door Jurgen en Gaby op basis van de beide
beleidsplannen. Projecten kunnen daar nog aan toegevoegd worden.
g. Website (-opvolging Corné)
i. De webbeheerder van de VSB (Maarten Slembrouck) zal offerte maken (website en
hosting).
ii. Domeinnamen vlsu.be en vlaamseschaatsunie.be zijn reeds geregistreerd (kost 24
euro/jaar per domeinnaam) door Jurgen.
iii. Er is een nieuw logo nodig. Er wordt een ‘wedstrijd’ uitgeschreven met bvb een
waardebon van 100 euro te winnen (nog uit te werken) – zetten we meteen op nieuwe
website en dan link doormailen aan clubs.
iv. We beslissen over offerte komende dagen – doel alvast iets héél snel een basic website
op te starten.
h. Ledenlijst & databases Sport Vlaanderen
i. Kunstschaatsbond heeft problemen met toegang Sport Vlaanderen site, nieuw paswoord
zal aangevraagd word aan Els Van Mol – eventueel samenzitten met Fabienne die het
systeem goed kent.
ii. Volledige lijst snelschaatsers van de laatste 2 jaar zal aan Maria bezorgd worden om te
importeren in hun systeem.
iii. De kunstschaatsbond gebruikte geen rijksregisternummer, wel uniek nummer. De
snelschaatsers volgen het systeem van de kunstschaatsers en zullen dus nieuw uniek
nummer krijgen
i. Lijst clubs en bestuursleden:
i. Maria maakt een lijst van voorzitter, penningmeester en secretaris (dagelijks bestuur) van
alle clubs, ook adres, gsm nr , e-mail en bankgegevens.
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j.

Aanvragen budgetten – mogelijkheden
i. Projecten: tegen volgende vergadering (5/8) ideeën doorsturen: nu realistisch en dus vrij
minimaal maar wél potentieel om jaar na jaar te groeien.
ii. Topsport aanvragen:
1. Topsportdirecteur nodig voor prestatieprojecten én ontwikkelingsprojecten, deze
kan betaald worden op de prestatieprojecten .
2. Op 1/9 proberen we al ‘naam-namen’ te hebben en om budget aan te vragen,
gezien als 40% tewerkstelling, contract op 1/1 ‘mits goedkeuring’
3. Shorttrack BeGold project is toegekend op voorwaarde dat het ingediend wordt
als ontwikkelingsproject – we zullen nog eens met Bert Six overleggen hoe we dat
precies her-indienen. De kunstschaatsers bekijken of ze al iets van ontwikkeling
kunnen indienen
k. Stroomlijning vergoedingen RvB: we nemen de bestaande vergoedingen van de kunstschaatsbond
over nl. km vergoeding: 32 cent/km, chauffeur minimaal €25, meerijden €20.
l. Master LO die dient aangenomen te worden per 1/1/2020: bekijken of we geïnteresseerden
kennen.
4. Varia
a. Op 27/9 is er een volgende vergadering over gezond sporten: ook kunstschaatsers worden
uitgenodigd indien het relevant is voor hen, anders wordt dit als KBSF georganiseerd (opvolging
Gunter).
5. Datum/plaats volgende vergadering
a. Volgende vergadering op 5/8, 18u30, te Herentals.
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