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Vergadering Bestuur VLSU, vrijdag 17/04/2020, 16h00 
 
1. Aanwezigheden opnemen  

o Aanwezig: Gaby, Jurgen, Ludo, Vera, Mireille, Jeroen, Corné, Gunter, Maria 

2. Financieel verslag 

• Opvolging topsportbudgetten en betalingen 
o Werd vlot getrokken door Corné, Ludo en Vera 
o Ludo zal Corné nog toegang geven om online tabel ook zelf aan te passen (eventueel enkel 

tabbladen BOIC) 
o Lonen worden nu stipt betaald 
o Corné zal stempel bestellen om vlot aan te geven welke onkosten/facturen betaald mogen 

worden 
o Klein verschil van shorttrack stage factuur en max in te brengen bedrag wordt opgevangen echter 

dit moet opgevolgd want mag niet oplopen. 
o Jeroen onderhandelt verder over overdracht ‘niet uitgegeven budgetten’ door Corona naar 

volgend seizoen 
o Nog onduidelijkheid over betaling Jeroen: Corné vraagt na op welk budget het voorlopig moet 

• Opvolging subsidies personeel: dossier is door Jurgen doorgestuurd naar Joris Piet, Jurgen volgt verder op 

• Inboeking verrichtingen rekening VSB periode 1-7 tot 14-11-2019  
o Laatste facturen die nog bij VSB lagen worden naar Ludo gestuurd die dan 2019 kan afwerken en 

laten controleren 
 

• Onkostendeclaraties  
o Terugbetaling onkosten moet nog vlotter 

▪ Onkostennota van VLSU wordt online gezet 
▪ Onkostennota en factuur moeten duidelijk verschillen, facturen moeten correct 

genummerd 
▪ Jeroen zoekt verder oplossing om ‘voorschieten’ grote facturen te verminderen 

3. Taakverdeling en verantwoordelijkheden  

• RvB: volgende keer herbekijken, moet op website komen  

• Commissies  
o Misschien is tegen volgende AV voldoende? 
o Bekijken wie we erin willen/ wie er nu in zit tegen volgende vergadering 
o Topsportcommissie moet ook atleet vertegenwoordiger in, Jeroen volgt dit op 

4. Werkzaamheden Jeroen  

• Panega-platform: wordt belangrijk instrument voor opvolging topsportatleten 

• Jeroen deelt nieuwe topsportprojecten in, ook ontwikkeling kunstschaatsen (beperkt in 1e faze) 
 
5. Werkzaamheden Vera en Mireille  

• VOTAS-databank: toegang voor nuttige documenten  

• Contract Vera moet misschien aangepast omwille van combinatie met studies, wordt opgevolgd door 
Jurgen 

• Loon zal constanter worden (19h/week) maar nooit volledig constant 

• Vera en Mireille wordt gevraagd dat ze geen overuren presteren 

• Duidelijk de werkdagen aangeven zodat ze verzekerd zijn, zeker als ze zich verplaatsen 

• Computers worden eerstdaags aangekocht, Jurgen zorgt hiervoor. Ook voor Jeroen (maar met ander 
toetsenbord) 



 
6. Sport Vlaanderen  

• Rapporteringen  
o Ingediend door Vera en Mireille, wachten op feedback 
o Jaarrekening nog niet 
o Voor toekomst: ledentelling eind mei (hoogste aantal én niet tijdens examens) 

• In te dienen projecten en data 
o Vera en Mireille hebben vragenlijsten gemaakt voor trainers/clubs die moeten helpen bij opmaak 

dossiers (liefst naar alle trainers) 
o Werken aan jeugdsport project met evt spiderdiagram per club  met ino waarop ze vooral 

inzetten 
o Centraal  bijhouden van gegevens activiteiten, aantal deelnemers etc. Tegen volgende 

vergadering al oplijsten, maandelijks opvolgen 

• Vraag van sportvlaanderen ivm trainerslicentie kunstschaatstrainers: moet duidelijker ‘voordelen’ bieden 
(verlaagd tarief opleidingen, coaching op wedstrijden) 
 

7. Website VLSU  

• Veel vooruitgang (door Vera en Mireille en met Maarten) 

• Verslagen (na bewerking door Jurgen) moeten er zeker nog op 

• Aanvraagformulier voor onkosten mag erop 

• Nog verder nadenken over taken bestuursleden 
 

8. Heropstart zomer en eerste helft seizoen 2020-2021  

• Volgende vergadering hopelijk duidelijkheid over eerste mogelijkheden 

• Jurgen volgt al op welke ijsbanen evt ijs zullen aanbieden de zomer 

• We denken reeds na wat en voor wie we prioritair aanbod zoeken 

• Jeroen zal al met topsportcoaches overleggen 

• Zodra mogelijk ondersteunen we clubs om oplossingen te zoeken 
 

9. Seminaries voor coaches en/of schaatsers  

• Vraag sport vlaanderen hun opleidingen te erkennen en publiek te maken: lijkt goed idee 

• Volgende vergadering verder bekijken 

10. Trainerscursussen  

• Stramien trainer B shorttrack opgesteld met Maarten met feedback Franky & Jan. We proberen nog 
enkele coaches te overhalen te reageren 

• Planning 

11. Fiscaal statuut:  

• Lesgevers moeten fiscaal in orde zijn: wordt verder opgevolgd. 

12. Infrastructuur  

• Dossier topsportinfrastructuur loopt nog steeds, Corné volgt dit op 

• VLSU-KBSF-KBKF samen 

13. Algemene vergadering 

• Deze mag omwille van Corona uitgesteld worden 

• Wij verkiezen dit boven online AV: 5/9/2020 

• Om verplaatsingen te minimaliseren tegelijk met AV van KBSF en KBKF, deze kunnen parallel 

• Tegelijk uitleg over API’s 

• Maria onderzoekt of het kan in Mechelen, 9h30-13h (VLSU), lunch, 14-17h (KBK- KBSF) 

14. Briefwisseling 
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15. Varia  

• Vera stuurt bericht naar VLSU instagram dat van niemand lijkt te zijn 

• Vera en Mireille spreken af met Manon ivm skills-passport snelschaatsen 

16. Datum volgende vergadering: maandag 4/5, 16h  
 


