Vlaamse Schaatsunie VLSU
Vergadering Bestuur VLSU

09-03-2020

Aanwezig
Verontschuldigd
Afwezig zonder verontschuldiging

Gaby Deckmyn, Jurgen Schroyen, Ludo Daemen, Vera Huys, Mireille Mostaert
Jeroen Straathof, Corné Lepoeter, Gunter Werner, Maria Bouwens

Onderwerp

Status
Informatief / Beslissing
Beslissing : Goedgekeurd

To Do

Nog steeds afwezig – in ziekteverlof, er
wordt gevraagd contact op te nemen zodra
zij terug is.

Jurgen volgt op.

1.

RvB : goedkeuring verslag vorige
vergadering.

2.

Contact Sport Vlaanderen mbt subsidiëring
Els van Mol

3.

Timing

Opvolging / toelichting

Jurgen maakt korte
online versie.

Verslag april

Niet helemaal duidelijk wat hierin moet,
gaat over de période voor de erkenning en
fusie.

Ledenlijsten snelschaatsers

Jurgen brengt dit over van database naar
listing Sport Vlaanderen.

Buitenlanders : volledig adres in veld met
straatnaam opnemen in de database, zodat dit
conform is met de format van Sport
Vlaanderen.

Mireille en Vera hebben contact met
Maarten, die reeds een ontwerp heeft.
Voorstel uitgewerkt : zie powerpoint. Wordt
ook gelinkt aan Instagram (blijkt
makkelijker).

Zelf wel content aanvoeren.
Ook API-info vermelden op website.

Website VLSU
Opmaak

www.vlsu.be
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4.

Werkzaamheden Vera en Mireille

Laptops te bestellen.
Telefoons : WIGO met 5 simkaarten ?

Jurgen

Taakomschrijving : ‘Sporttechnische
coördinatoren’
Mireille en Vera zijn by cycling en volleybal
inspiratie gaan opdoen.
Takenpakket werd opgemaakt (zie
powerpoint).
Vergelijking brevetten hier en in het
buitenland.
Trainerscursussen : Vera in de denkcel
opleidingen voor shorttrack.
AM kunstschaatsers kan in augustus in
Mechelen – onzekerheid mbt voldoende
lesgevers. VLSU kan eventueel bijspringen
indien er te weinig cursisten zijn.
Bijscholing VSF (3 dagen) waarvan er al één
is geweest.
Kick-off Dag van de Trainer
Vera gaat ook nog naar Sneeuwsport
Vlaanderen.
Contact opnemen met Manon Spruyt
betreffende skills paspoort snelschaatsen.

5.

Zomerstage

www.vlsu.be

Presentatie van de sporttechnische
coördinatoren aan de clubs : eerst
rondsturen naar bestuur voor eventuele
opmerkingen, daarna rondsturen naar
clubs.

Op AV meer uitgewerkte versie voorstellen.

In Leuven, laatste week van augustus.

Slechts 3u ijs beschikbaar, dus geen overschot
om te combineren met shorttrack.
Steven is op de hoogte gebracht, Vera zoekt
naar een alternatief.
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6.

Financiën

Moet vlotter dus transparanter, en sneller
recupereren (indienen bij Sport
Vlaanderen). Wordt volgende vergadering
sowieso terug opgenomen.

Voorstel: tijdelijke oplossing voor dit seizoen,
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.
Ludo: dient elke goedgekeurde factuur
onmiddellijk in (uiterlijk binnen 5 dagen) en
betaalt lonen onmiddellijk, andere facturen zo
snel mogelijk, onkostennota’s onmiddellijk
indien niet laattijdig ingediend.
Volgende vergadering wordt strategie voor
komend jaar verder besproken

We sturen naar alle coaches en schaatsers
info over de correcte opmaak van
onkostennota’s en facturen zodat een vlotte
verwerking mogelijk is.

7.

Datum AV

KBSF donderdag 18/6.

8.

Volgende vergadering

Beslissing : nog te bepalen

Datum AV VLSU
volgende vergadering
vastleggen.
Teveel afwezigen om datum al vast te leggen.

Einde vergadering

www.vlsu.be
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