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Vergadering Bestuur VLSU, maandag 09/03/2020, 19u30, Mechelen 
 

1. Noteren aanwezigheden 
a. Aanwezig: Gaby, Jurgen, Ludo, Vera, Mireille 
b. Verontschuldigd: Jeroen, Corné, Gunter, Maria 

2. Goedkeuring vorig verslag 

3. Contact en afspraken Sport Vlaanderen 
a. Els Van Mol blijkt nog steeds afwezig, geen vervanging – we wachten af. 
b. Verslag april: niet duidelijk wat daarin moet, gaat over periode voor de erkenning en fusie – 

allicht niet zo belangrijk. 
c. Ledenlijsten snelschaatsers: 

i. Jurgen brengt dit over naar Sport Vlaanderen database 
ii. Buitenlanders in vervolg volledig adres in lijn van straat opnemen (anders geweigerd). 

4. Website 
a. Contact met Maarten door masters LO die al ontwerp heeft. 
b. Zelf wel content aanvoeren. 
c. Voorstel uitgewerkt (powerpoint presentatie). 
d. API komt op website. 
e. Wordt gelinkt aan instagram (blijkt gemakkelijker). 
f. Er bestaat VLSU instagram; we weten echter niet wie dat heeft gedaan/beheert. 

5. Masters LO, zijn onze ‘sporttechnische coördinatoren’ 
a. Laptop voor dames: ze mogen dit zelf bestellen & laten leveren binnen het afgesproken budget. 
b. Telefoons dames: Telenet Wigo met 5 simkaarten, Jurgen kijkt daarvoor. 
c. Taken dames 

i. Zijn bij cycling en volleybal gaan horen 
ii. Takenpakket opgemaakt (zie powerpoint presentatie) 

iii. Lacunes uitgewerkt/opgezocht 
iv. Vergelijking brevetten hier en buitenland 
v. Trainerscursussen: Vera mee in denkcel opleidingen als ‘shorttrack’ – volgt dit op. 

Aanvullende kunst kan in augustus in Mechelen, zekerheid van voldoende lesgevers – niet 
evident. VLSU kan eventueel bijspringen indien 1 of 2 cursisten te kort 

vi. Bijscholing VSF, 3 dagen (1 al gehad), kick-off dag van de trainer,  
vii. Vera gaat ook nog naar sneeuwsport Vlaanderen.  

viii. Gaan Contact opnemen met Manon Spruyt betreffende snelschaatsen/skills paspoort 
zodat er geen dubbel werk gebeurt 

d. Presentatie van onze sporttechnische coördinatoren:  
i. eerst rondsturen rest bestuur voor evt. opmerkingen 

ii. daarna rondsturen aan clubs 
iii. Op AV meer uitgewerkte versie voorstellen  

 
6. zomerstage 

a. In Leuven laatste week augustus – voldoende uren voor kunst maar geen overschot voor 
shorttrack. Steven is op de hoogte gebracht. Vera zoekt alternatief eventueel Duinkerke 



7. Financien 
a. Moet vlotter dus transparanter en sneller recupereren 
b. Gezien afwezigheid van 3 bestuursleden moet dit sowieso terug opgenomen worden volgende 

vergadering 
c. We proberen toch snel verbetering in de situatie te brengen: 

Sneller recupereren (dus indienen bij Sport Vlaanderen) en sneller betalen 
i. Voorstel: tijdelijke oplossing voor dit seizoen,  

ii. Corne en of Jeroen filtert en zet op juiste project, kijkt na datums/wat/niet dubbel en zet 
in excell factuurnummer, ook diegene van maart (dubbele en zo). Vera volgt op en belt 
indien nodig met coaches. Vera Huys volgt op en leert, en is contactpersoon om coaches 
die niet correct insturen op te bellen. 

iii. Ludo: dient elke goedgekeurde factuur onmiddellijk in (uiterlijk binnen 5 dagen) en 
betaalt lonen onmiddellijk, andere facturen zo snel mogelijk, onkostennota’s onmiddellijk 
(iedereen hiermee akkoord?) 

iv. Volgende vergadering wordt strategie voor komend jaar verder besproken 
v. We sturen naar alle coaches en schaatsers volgende info over onkosten en facturen: 

voorwaarden facturen zijn: 

• Factuurnummer 

• Naam, rekeningnr 

• Het woord factuur 

• Datum 

• Welk project: sporttak + persoon of team op wie budget staat 

• Weerkerende facturen: datum van werk/dienst/… 

• Aangeven of het betrekking had op wedstrijd (welke + plaats), stage, training 
Onkostennota’s 

• Datum 

• Naam, rekeningnr 

• Het woord ‘onkostennota’ 

• Km vergoedingen: datum, km’s, reden 

• Geen gegroepeerde onkosten (kosten van andere personen/projecten) of indien 
écht niet anders kan duidelijk aangeven wat voor wie was 

• Aangeven of het betrekking had op wedstrijd (welke + plaats + datum), stage 
(plaats en datum geven), training 

• Alle rekeningen toevoegen (bankafschrift is onvoldoende) 

8. AV datum? 
a. KBSF donderdag 18/6, zou zaterdag moeten zijn: volgende vergadering vastleggen 

9. Volgende vergadering: af te spreken 
 
 


