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

Gaby Deckmyn 

2. Goedkeuring vorig verslag 

3. Werking VLSU 
a. Dagelijkse werking en praktische afspraken door de onafhankelijke Sporttakcommissies van de 

verschillende disciplines. 
b. VLSU werkt overkoepelend. Verslagen van de SC’s worden ter info gedeeld met de koepel. 

Gemeenschappelijke taken zullen stapsgewijs in de koepel geïntegreerd worden. 

4. Financiën 
a. Facturen van topsportprojecten moeten direct betaald worden, ook al is het budget van 

sportvlaanderen nog niet binnen. 
b. Facturen voor snelschaatsen moeten doorgestuurd worden naar Paul Turcksin, die stuurt het naar 

Ludo met de juiste instructies: goedkeuring voor betaling én op welk budget het teruggevorderd 
kan worden. Paul houdt ook bij hoeveel van de budgetten reeds op is. 

c. Om geld te hebben voor de meest dringende betalingen zal 10.000 overgeschreven worden van 
KBSF (lening KBSF aan VLSU). 

5. Aanvragen Sport Vlaanderen 
a. Erkenning en subsidiëring :  

We kregen feedback op het algemeen dossier ingediend op 31/8. Op 11/10 zullen Jurgen en Gaby 
het dossier verder gaan verdedigen in Brussel, daarvoor proberen we aan al de vragen te voldoen. 
Aanpassingen die sportvlaanderen vraagt zijn op zich vrij haalbaar 

Betere uitwerking medisch en ethisch verantwoord sporten. 

i. Sportmedische keuring (jaarlijks) en cardiovasculaire keuring (1x) ‘topsporters’. Wat 

precies en voor wie af te spreken met Mathias Peeters 

ii. Medisch geschiktheidsattest: voor iedereen verplicht tegen 1/1/2020 

Mogelijke kandidaten Master LO zijn gecontacteerd voor gesprek. 

Analytisch plan: zet Gaby meer in detail zoals gevraagd 

Jeugdsport: G-sport trainer, indien extra opleiding gevolgd kan daar budget voor voorzien 

worden. 

Innovatie 

iii. VLSU- safe skating als naam project? 

iv. Maarten is ISU level II en algemeen gedeelte trainer B (aanpassen in dossier) 

v. VLSU koopt mylaps systemen aan, clubs kunnen/mogen het gebruiken.  

vi. Aankoop 60 cm matten stellen we uit gezien het per olympiade wordt toegekend 

(zomerspelen), dus nu nog maar 1 jaar. 

vii. Tabel innovatie toevoegen: welke matten in welke club – naar volgend jaar 

b. Topsport :  
Woensdag 25/9 zitten Corné, Jurgen en Jeroen samen met Bert Six en Tom Coeckelberghs 
(Topsport Sport Vlaanderen). 



6. Website/Facebookpagina 
a. Website : met Maarten af te spreken om een indeling conform ISU te maken, waarbij de 

verschillende disciplines aan bod komen. 
b. Documenten/downloads in het kader van goed bestuur : RIO, statuten, verslagen, 

contactgegevens, Medisch attest. 
c. Doorlinken van nieuws van en naar nationale federaties. 

7. ISU meeting Puket 
a. Corné zou gaan voor KBKSF. KBKF heeft nog geen afgevaardigde(n) aangeduid. 

8. Trainersopleidingen 
a. DSKO Lieve Westerlinck 
b. Initiatorcursussen : Antwerpen eind januari, Brugge/Gent in september. Maria zend de info door, 

ook te publiceren op website VLSU. 
c. AM kunstijsschaatsen pas in september ? Navragen wie geïnteresseerd is.  
d. Inrichten van de cursussen gebeurt niet transparant – werkpunt voor de toekomst.  

9. Gezond sporten 
a. Info-avond woensdag 6/11 te Antwerpen. Flyers verdeeld via de clubs (kunstschaatsen : 

Representatieve Raad en wedstrijden, snelschaatsen : Beneluxcup). 

10. VK (en BK) shorttrack 
a. Brugge krijgt geen ijs meer voor wedstrijd. Mogelijke oplossing : zondag 19/4 te Hasselt, 

aansluitend op het VK Kunstschaatsen, zodat het een volledig Vlaams schaatsweekend wordt. 
b. BK shorttrack dan eventueel op 28/3 of 29/3. 

11. Datum/plaats volgende vergadering 
a. Nog te bepalen : 4/11 of 11/11.  

 


