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Vergadering Bestuur VLSU, 04/11/2019, Herentals
1. Noteren aanwezigheden
a. Aanwezig: Jurgen Schroyen, Ludo Daemen, Maria Bouwens, Corné Lepoeter, Gunter Werner,
Gaby Deckmyn
2. Goedkeuring vorig verslag
3. Financiën
a. Geen geld van KBSF overgeschreven, Sport Vlaanderen heeft ondertussen een deel uitbetaald.
b. Factuur KNSB is nu betaald, volgende factuur krijgen we voor 1/1 maar betalen voor 30/3 is goed
voor hen (dus pas na ontvangst geld van Sport Vlaanderen).
c. Mathias heeft deel factuur dubbel gezet (aan Paul en aan Ludo) – Paul heeft Mathias gevraagd
dat terug te betalen (wordt opgevolgd).
d. Herinnering 32€ en 28€ voor vergaderzaaltje Sport Vlaanderen Herentals. Betaling blijkt spontaan
te moeten gebeuren zonder factuur af te wachten.
e. Jeroen stuurt declaratie.
4. Feedback Sport Vlaanderen
a. Tekst RIO is aangepast om te voldoen aan vereisten Sport Vlaanderen
b. Medische keuring:
i. enkel ‘advies’ als je start met sporten
ii. Rond 14 jaar hartonderzoek
iii. Daarna om de 4 jaar
c. VASO erkenning voor Matthias: na te kijken hoe dat moet aangevraagd worden
d. Bij Arena nagaan of mag gesport worden zonder doktersattest
e. Lijst letsels moeten we bijhouden, spreadsheet
f. Commissies: namen worden ingevuld, Corné zal hen inlichten.
g. Master LO moet contract hebben op 15/12 dat ingaat 1/1. Gesprekken worden momenteel
gevoerd.
h. Topsportdirecteur: Jeroen Straathof aangenomen vanaf 1/1/2020
i. Contract op te stellen – haalbaar om op starclass, zondag 24/11, contract te laten
tekenen ?
ii. Budget reizen/verblijf werd aangevraagd. In de toekomst moet reis/verblijf ook
aangevraagd worden op de budgetten van de topsporters voor aanwezigheid op ISU
wedstrijden.
iii. Jeroen gaat naar BK Inzell, zal duidelijk communiceren dat hij voor VLSU werkt.
i. Topsport feedback
i. Topsport en rol Jeroen moet nog concreter uitgewerkt, dit kon pas na goedkeuringen.
ii. Extra budgetten voor shorttrack relay heren en voor Stijn en Hanne individueel werden
goedgekeurd
5. 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.
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6. Gezamenlijk zomerkamp
a. Kan enkel in Leuven : Mechelen is met 28m te smal voor shorttrack. Ijshuur 6u/dag (2x 1,5u per
discipline). Jeugdherberg is niet te ver.
b. Nagaan of er interesse is van BeGold-shorttrack team en leeftijdsgenoten.
7. Vlaams Kampioenschap
a. VK shorttrack op 19/4, maw volgend op VK Kunstschaatsen op 17 en 18/4, zodat we een volledig
weekend VK hebben. Sport Vlaanderen Hasselt wil helpen en samenzitten hier extra aandacht
voor te krijgen. In de toekomst werken we aan een geïntegreerd VK.
8. Tarieven ijsbanen
a. De prijzen evolueren naar ongeveer eenzelfde tarief. Ook de ijsbanen van Sport Vlaanderen
trekken hun prijzen op richting dit niveau.
9. Varia
a. De (korte samenvattingen van) verslagen komen online, Gaby vat de vorige samen.
b. Volgend voorjaar weer info-avond.
10. Datum/plaats volgende vergadering
a. Maandag 9/12 te Rotselaar.

