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Vergadering Bestuur VLSU, 23/08/2019, Rotselaar, 19u 
 

1. Noteren aanwezigheden 
a. Aanwezig: Jurgen Schroyen, Ludo Daemen, Maria Bouwens, Corné Lepoeter, Gunter Werner, 

Gaby Deckmyn 

2. Goedkeuring vorig verslag 

3. Financiën 
a. Factuur ontvangen vanwege KNSB. Doorgefactureerd aan Sport Vlaanderen zodat dit door VLSU 

betaald kan worden. 

4. Fusie vereniging 
a. Ledenlijsten van de snelschaatsers zijn nog niet ingevoerd in de databank Sport Vlaanderen, wel 

in de database VLSU. Wordt zsm in orde gebracht (Ludo).  
b. Beleidsplan is grotendeels klaar. Aan te vullen : topsport (Corné, Jeroen), tekort infrastructuur 

(Jurgen). Gaby zet om naar Luik II met concrete doelstellingen. 

Beleidsplan en ledenlijst moeten tegen 1/9 in orde zijn. Andere dossiers finaal tegen 1/10, maar nu 
wel reeds aanzet en begroting. 

c. Topsport 
i. Overleg van Corné met Bert Six ivm shortrack budgetten.  

ii. Project Loena is doorgestuurd en wordt mee opgenomen. 
d. Jeugdsportfonds 

i. Voorstel voor reglement wordt verder bekeken. 
ii. Initiaties en shows op tijdelijke ijsbanen brengen clubs ook ounten op, officials niet. 

iii. Voor opendeurdagen/vrendjesdagen zullen namenlijsten worden opgevraagd. 
iv. Info moet op website of facebook om te tellen. 
v. Duidelijker formulering mbt rangschikking en evaluatie. 

e. Innovatie 
i. Enkel voor shorttrack is er een vraag binnengekomen mbt mylaps systeem en extra 

matten 60 cm. Dit zal gefaseerd aangevraagd worden, nog te overleggen met Sport 
Vlaanderen. 

f. Timing 
i. Maandagavond: eerste versies op platform Sport Vlaanderen 

ii. Dinsdag overleg met Els Van Mol (Sport Vlaanderen) 

iii. Woensdag 13h: overleg met Jeroen, in Van der Valck Antwerpen 

iv. Brief aan clubs voor in te vullen functies : volgende vergadering 

v. Vrijdag 30/8 : alles ingediend op platform Sport Vlaanderen 

g. Master LO 

i. CV’s opgevraagd van ons inziens geschikte kandidaten (twee halftijdse). Belangrijk te 

beseffen dat er toch ook heel wat administratie bij komt kijken. Trainerscursussen 

uitwerken kan op termijn een taak worden. 

5. Logo 
a. Is gekozen uit de inzendingen, winnares is op de hoogte gebracht. Er zal een plechtige uitreiking 

volgen met overhandiging van de bon. 

6. ARENA 
a. Uitbreiding verzekering naar repatriëring (momenteel niet inbegrepen) en eventuele betere 

verzekering VS wordt verder bekeken. 



7. Trainersopleidingen 
a. Inhoud en uitvoering initiatorcursussen : wordt vervolgd. 

8. Datum/plaats volgende vergadering 
a. Maandag 23/9, 18u45, te Herentals  

 


