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Vergadering Bestuur VLSU, 05/08/2019, Herentals
1. Noteren aanwezigheden
a. Aanwezig: Jurgen Schroyen, Ludo Daemen, Maria Bouwens, Corné Lepoeter, Gaby Deckmyn
b. Verontschuldigd : Gunter Werner
2. Goedkeuring vorig verslag
3. Financiën
a. Zichtrekeningen VLSU geopend bij Belfius
• VLSU Rekening
BE19 0689 3499 1212
• VLSU snelschaatsen
BE83 0689 3499 1515
• VLSU kunstschaatsen BE52 775 9701 8609
b. VSB moet nog 1000 storten op algemene rekening (voor vergaderingskosten e.d.)
c. Vorige vergadering betaald, facturen hoasting website
d. Na transfer van de VSB rekening naar de nieuwe snelschaatsrekening kan Ludo de facturen mbt
de lopende topsportprojecten betalen.
e. Domeinnaam VSB wordt nog voor 1 jaar betaald.
4. Briefwisseling
a. Mail Sport Vlaanderen met budgetten : niet 100% duidelijk wat precies (SV-BeGold), en tot
wanneer. We vragen bijkomende uitleg aan Sport Vlaanderen om goed op te volgen welke
facturen waarheen gestuurd moeten worden.
b. Facturen worden opgevraagd voor 7/1.
5. Kandidaat Directeur Topsport
a. Olympiër Jeroen Straathof (oud-wereldkampioen langebaan) heeft spontaan gesolliciteerd naar
een functie binnen VLSU. Gezien zijn CV en ervaring zou hij als Directeur Topsport de topsport
kunnen professionaliseren. Jeroen stelt zich voor via Skype.
b. Jeroen zal worden opgenomen in de aanvragen topsport (Corné en Jeroen). Indien aanvaard door
Sport Vlaanderen (loonkost) kan Jeroen deeltijds starten vanaf 1/1/2020.
c. Gaby doet de aanvragen topsportstudenten, ism de coaches en schaatsers die in aanmerking
komen.
d. Voorlopige datum waarop met Jeroen wordt samengezeten : 28/8.
6. Ledenadministratie
a. We werken mbt lidmaatschap voortaan per kalenderjaar. De clubs bepalen zelf hoe zij dit met
hun leden regelen.
b. Overgang : in september wordt bij VLSU aangesloten voor een half jaar. De Sporttakcommissies
kunnen autonoom aangepaste tarieven voor deze overgangsperiode bepalen.
c. Op termijn willen we automatisch betalen bij inschrijving mogelijk maken. Momenteel stuurt
Ludo facturen naar de clubs. Clubs moeten dus wachten op deze factuur voor de betaling, maar
de ingeschreven schaatsers zijn wel verzekerd vanaf de inschrijving.
d. Gaby stuurt ledenlijst van vorig jaar aan Jurgen (enkel voor aantallen) om wat statistieken te
kunnen toevoegen aan de dossiers.
e. Rijksregisternummers zouden verplicht zijn – we vragen de snelschaatsclubs zo snel mogelijk deze
op te vragen aan hun leden.
f. Betalingen via e-loket zijn verplicht voor Sport Vlaanderen, Ludo zal dit met Paul Turcksin
bekijken die daar al ervaring mee heeft.
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7. Logo
a. Er werden heel wat en gevarieerde ontwerpen ingestuurd vanuit verschillende clubs en
sporttakken. We kozen voor een modern, fris, Vlaams ontwerp dat het schaatsen herkenbaar
voorstelt. De ontwerpster zal gevraagd worden variaties met volledige naam, alsook zonder tekst
uit te werken.
8. ARENA
a. Eventuele overstap naar Ethias te overwegen – offertes met voorwaarden vergelijken.
9. Aanvragen tegen 1/9
a. Jeugdsport
i. Gaby werkt eerste voorstel uit voor subsidies aan de clubs. Eigen inbreng VLSU moet 20%
zijn : 4.000 investeren om 16.000 subsidie te kunnen aanvragen.
ii. Gratis proeflessen, aantal jeugdleden, volwassenenwerking, huurmateriaal,
trainersdiploma’s, G-sport … zullen “punten” opleveren en adh daarvan kan een club
subsidies krijgen.
b. Zomerkampen
i. Er worden dit jaar geen subsidies aangevraagd gezien het bijna alleen gaat om subsidies
aan kinderen uit kansarme gezinnen en we daar momenteel te weinig ervaring mee
hebben.
c. Innovatie
i. Blijft nog te bekijken of er projecten (kunnen) worden aangevraagd.
d. Beleidsplan
i. Nog verder uit te werken op basis van de beleidsplannen van vroegere VKSB en VSB.
Jurgen zal de teksten verder uitwerken en dan rondsturen, de projecten moeten dan in
het beleidsplan worden opgenomen.
10. Intern Reglemenet/RIO
a. Werd reeds per mail door Jurgen aangepast aan de opmerkingen van de bestuursleden. Laatste
details mbt topsportwerking worden nog afgewerkt.
b. Voor de aanstelling van de vele functies in commissies kunnen we nog wachten.
c. Bestuursleden van clubs werden bij het kunstschaatsen als competitieve leden ingeschreven, voor
snelschaatsers zou dit te duur uitvallen voor de clubs en wordt het recreatief tarief gebruikt. Een
bestuurslid kan echter maar één club vertegenwoordigen.
11. Varia
a. Website : fout in adres Maria. Moet Melkouwensteenweg zijn.
12. Datum/plaats volgende vergadering
a. Vrijdag 23/8, locatie nog te bepalen.

