VLSU vzw
Maatschappelijke zetel en secretariaat : melkouwensteenweg 4, 2590 Berlaar
Ondernemingsnummer 0417.659.927
E-mail : secretariaat@vlsu.be

Vergadering Bestuur VLSU, vrijdag 13/12/2019, Brasschaat
1. Noteren aanwezigheden
a. Aanwezig: Jurgen, Corné, Gunter, en Jeroen Straathof (Directeur Topsport)
b. Verontschuldigd: Maria, Gaby, Ludo
2. Goedkeuring vorig verslag
3. Overeenkomst Directeur Topsport
a. Concept doorgenomen en besproken.
b. Na rondsturen van conceptovereenkomst en ontvangen akkoord is het contract met de Directeur
Topsport ondertekend.
c. Volgende vergaderingen waar Directeur Topsport aanwezig is : stand van zaken per discipline
bespreken.
d. Communicatie van en over de programma’s verloopt vanaf 01-01-2020 via Directeur Topsport.
e. Jeroen stuurt een welkomstmail naar clubs@vlsu.be en naar coaches en sporters.
f. Jeroen stuurt pasfoto en geboortedatum tbv accreditatie.
4. Masters LO
a. Contracten worden getekend in de week van 16 december.
b. Taakomschrijving :
i. Ondersteuning van de clubwerking. Voornaamste werkpunten zijn stroomlijnen van de
aangeleerde elementen, opleiding van clublesgevers, en het stimuleren en ondersteunen
van activiteiten voor recreanten en competitieven, en dit in alle schaatsdisciplines.
ii. Structuur VLSU nader vormgeven in samenwerking met Directeur Topsport.
iii. Aansluiten bij de ontwikkeling van talentdetectie en -ontwikkeling.
iv. Administratie van toestroom van de clubs naar talentdetectie, -ontwikkeling en topsport.
v. Eigen ideeën en initiatieven ten behoeve van breedtesport en talentontwikkeling.
5. Financiën
a. Stand van zaken.
b. Overzicht per project inclusief inkoopnummers wordt naar het volledig bestuur doorgestuurd.
Google Drive. Nieuwe situatie per 01-01-2020.
c. Kantoorkosten : abonnement (actie Corné), bestelling visitekaartjes. Nader te bespreken :
aanschaf laptop en officepakket (werkbudget).
6. Ongevallenverzekering Arena
a. VLSU dient op de hoogte te zijn dat/waar trainingen plaatsvinden, vooral voor buitenlandse
stages is dit belangrijk. Richtlijnen worden nog doorgestuurd, zie eerdere mail (Jurgen).
7. Medisch attest
a. Leden gaan per 1 januari terug aanmelden (besluit vorige vergadering, moet naar de clubs
worden gecommuniceerd). Overleg met Matthias Peeterers, bondsarts (actie Jurgen).
Inschrijvingen via de website/database VLSU.
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