Vlaamse Schaatsunie VLSU
Vergadering Bestuur VLSU

17-04-2020, Skype-meeting

Aanwezig
Verontschuldigd
Afwezig zonder verontschuldiging

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

Onderwerp

Status
Informatief / Beslissing
Beslissing : Goedgekeurd

To Do

Werd vlot getrokken door Corné, Ludo en
Vera.
Jeroen onderhandelt verder over
overdracht ‘niet uitgegeven budgetten’
door Corona naar volgend seizoen.

Corné bestelt
stempel voor triage
facturen.
Ludo geeft Corné
toegang om online
tabel ook zelf aan te
passen (eventueel
enkel tabbladen
BOIC).

1.

RvB : goedkeuring verslag vorige
vergadering.

2.

Financieel verslag
Opvolging topsportbudgetten en betalingen

Timing

Opvolging / toelichting

Jurgen maakt korte
online versie.

Lonen worden nu ook stipt betaald.
Factuur Shorttrack stage

Klein verschil van factuur shorttrack stage
en max in te brengen bedrag wordt
opgevangen.

Wordt opgevolgd.

Nog onduidelijkheid over betaling Jeroen.

Corné vraagt na op
welk budget.

Subsidies personeel (interne opleiding)

Contact met Joris Piet

Jurgen volgt op.

Inboeking verrichtingen VSB 1/7 tot
14/11/2019

Facturen worden naar Ludo gestuurd voor
integratie in boekhouding.

Ludo maakt 2019
klaar voor controle.

www.vlsu.be
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Onkostendeclaraties

3.

4.

Taakverdeling en verantwoordelijkheden
Bestuur

Volgende keer herbekijken

Commissies

Tegen volgende AV te bekijken.

Werkzaamheden Jeroen
Panega-platform
Opmaak Topsportprojecten

5.

Terugbetalingen moeten nog vlotter.
Onkostennota en factuur moeten duidelijk
verschillen, factuur moet correct
opgemaakt (datum, nummer).

Werkzaamheden Vera en Mireille
VOTAS-databank

Wordt belangrijk instrument voor opvolging
topsportatleten.
Jeroen deelt nieuwe topsportprojecten in,
ook ontwikkeling kunstschaatsen.

Sociaal secretariaat stelt vraag mbt combi
student-halftijds contract.

Sociaal secretariaat

Loon uitbetaald conform invoer.

www.vlsu.be

Jeroen zoekt naar verbeteringen in proces om
grote facturen te vermijden.

Moet op website komen.
Bekijken wie we erin
willen/wie er nu inzit.

Topsportcommissie moet ook atleet in – Jeroen
volgt kandidaturen op.

Jeroen

Project Kunstschaatsen was beperkt in eerste
fase.

Toegang voor alle nuttige documenten

Contract Vera

Beloofde laptops worden eerstdaags
aangekocht.

Online zetten van
onkostennota.

Jurgen vraagt na

Loon zal constant(er) worden bij exact
19u/week. Er wordt gevraagd geen overuren te
doen en duidelijk aan te geven op welke dagen
(ook voor verzekering verplaatsingen).
Jurgen

Ook voor Jeroen, maar QWERTY toetsenbord.
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6.

Sport Vlaanderen
Rapporteringen

Projecten en data

Ingediend door Mireille en Vera, wachten
op feedback.
Nog geen jaarrekening.
Formele ledentelling zal gebeuren eind mei
(volledig aantal en verwerking niet tijdens
examens).
Vera en Mireille hebben vragenlijsten voor
trainers en clubs, die moeten helpen bij
opmaak dossiers.
Werken aan jeugdsport projecten.
Centraal bijhouden van gegevens
activiteiten, deelnemers etc.

Tegen volgende
vergadering oplijsten.

Maandelijks
opvolgen.

Vraag van Sport Vlaanderen ivm
trainerslicentie kunstschaatstrainers.

Voordeel moet duidelijker zijn.

7.

Website VLSU

Veel vooruitgang (Vera, Mireille, Maarten).

8.

Heropstart zomer en eerst helft seizoen
2020-2021

Volgende vergadering hopelijk meer
duidelijkheid over eerste mogelijkheden
(topsport en andere)

Jurgen volgt op welke ijsbanen ijs aanbieden.
Nadenken over prioritair aanbod.
Jeroen overlegt met topsportcoaches.
Zodra mogelijk, clubs ondersteunen om
oplossingen te zoeken.

9.

Seminaries voor coaches en/of schaatsers

Sport Vlaanderen vraagt hun opleidingen te
erkennen en publiek te maken. Akkoord.

Volgende vergadering verder bekijken.

10.

Trainerscursussen

Trainer B Shorttrack opgesteld met Maarten
en feedback van Franky en Jan.

www.vlsu.be

Verlaagd tarief opleidingen.
Coaching wedstrijden.
Verslagen moeten er
nog op.
Aanvraagformulier
voor onkosten.

Nog verder nadenken over formulering taken
bstuursleden.

Ook coaches
overhalen tot
feedback.
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11.

Lesgevers moeten in orde zijn.

Wordt verder opgevolgd. Optie deze
materie op te nemen in trainerscursus.

12.

Infrastructuur

Dossier topsportinfrastructuur loopt nog
steeds.

13.

Algemene vergadering

Mag omwille van Corona uitgesteld worden.
Beslissing : uitstellen naar 05-09-2020 zodat
een fysieke meeting kan gehouden worden
ipv een online vergadering.

14.

Briefwisseling

Geen

15.

Varia
VLSU Instagram

16.

Skills-passport snelschaatsen

Vera stuurt bericht om uit te vissen van wie
de account is.
Vera en Mireille spreken oa met Manon.

Volgende vergadering

Beslissing : 04-05-2020 om 16u via Skype

Corné volgt
dit op.
Maria kijkt of dit in
Mechelen kan.

VLSU-KBSF-KBKF samen.

Combineren :
9u30-13 AV VLSU
13u-14u lunch
14u-17u AV KBKF en KBSF
Om verplaatsingen te minimaliseren.
Ook uitleg over API’s.

Einde vergadering

www.vlsu.be
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