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Vergadering Bestuur VLSU, dinsdag 04/05/2020 
 

1. Noteren aanwezigheden via skype : Vera, Mireille, Ludo, Maria, Jurgen, Corne, Jeroen, Gaby 

2. verslag vorige vergadering – opvolging  

• Corne heeft over overheveling budget naar volgend seizoen gevraagd ivm team pursuit, dit zou niet 
mogelijk zijn. 

• Inkoopnummer Jeroen ligt bij Raad van State om schaatsen toe te voegen tegen 30/5. 

• Opvolging subsidies personeel: lijkt niet opportuun/haalbaar. 

• Onze coördinatoren hebben afgesproken met Manon: gaan na corona samenzitten over eventuele 
workshop ivm skills paspoort. 

• Het verslag wordt goedgekeurd. 

3. Financiën  
• Overzicht 

o Nog enkele kleine vragen, meeste betalingen en ontvangsten in orde 
• Project Swings, Project Desmet 

o Zowel bij Desmet als bij Swings hebben we niet optimaal ingediend: teveel reeds ingediend bij 
Sport Vlaanderen, zodat nu nog facturen ivm loon binnenkomen en die mogen niet op BOIC. Er 
zal moeten overgeheveld worden van ene budget naar het andere. 

o Vanaf volgend seizoen: op voorhand vastleggen wat waarop komt. 
• Flowchart facturen - onkosten opgesteld door Corné: 

o 1 centraal e-mail adres voor alle facturen, dit zouden we rondsturen & flowchart online zetten 
o We hangen dit ook aan het onkostenformulier, zodat iedereen altijd de info heeft 
o Gaat in vanaf 1/7 

4. Werkzaamheden Jeroen 
• Evaluatie Jeroen:  Sport Vlaanderen tevreden over samenwerking, contract wordt verlengd zonder 

verdere evaluatie 
• Topsportcommissie voorstel: 

o Topsportcommissie ‘in oprichting’ momenteel 
o Klankbord en specifieke taken/verantwoordelijkheden, vooral adviserend 
o Nog op zoek naar atleten vertegenwoordiger, Jeroen volgt dit verder op 
o Opletten met leden die ISU taak zouden hebben, Wim De Deyne vraagt dit na 
o Coaches, zoals nu, doen voorstel zoals nu in selectiecommittee (of KBKF zelf) van elke sporttak, de 

topsportcommissie geeft hierop advies. Moet dan besproken door VLSU én KBKF of KBSF. Bv. al of 
niet sturen van atleten met zachte criteria/deliberatie: dat is nationale materie. 

o Wat met bv. synchro/ijsdansen/paarrijden… moet dat allemaal apart iemand in de commissie 
hebben? Er zijn nu geen topsportatleten in sommige takken, maar dit kan snel veranderen. We 
zorgen gewoon dat er 2 snelschaatsen 2 kunstschaatsen achtergrond hebben, zodat de groep niet 
te groot wordt. 

o Sport Vlaanderen zetelt ook in commissie als adviseur. 
o Plannen worden nu neergelegd bij taskforce. 



5. Werkzaamheden Vera en Mireille  
• Tips over corona aan clubs: lijkt nu nog te vroeg voor details, wel algemeen 
• Vragenlijsten: heel wat antwoorden gekregen, ze gaan dat nu verwerken 
• Bijna alle clubs wel iets 
• Verzameldocument via google drive met wat wanneer moet ingediend worden – dit steeds aanvullen 

zodat ze dit kunnen opvolgen (zelf of via hen) 
• Rijksregisternummer: niet verplicht wél ‘aangeraden’, we kunnen dit dus terug weglaten. 
• Zijn nu ledenlijst aan het afwerken. 
• Instagram account is aangemaakt (logo en website). 
• Nog verder over nadenken: verplicht maken opleidingen voor trainers, is voor kunstschaatsers om 

trainerslicentie te hebben. KBKF zal ook examen inrichten ivm reglementen dat de trainers moeten doen 
(open boek) – gekoppeld aan het mogen coachen op wedstrijd. 
 

6. VLSU Website 
• Bericht corona update  
• Wel al online gewoon een update zetten 
• Topsporters zouden al wel mogen starten (individueel of heel kleine groepen): daarvoor wel een protocol, 

rekening houdend met lokale richtlijnen – Jeroen vraagt die van Nederland op, zou Sport Vlaanderen ook 
voor onze schaatsers kunnen toelaten 

• Wat met patchen reserveren? Wie mag dat? We willen dat iedereen kansen krijgt. Echter: in Mechelen 
zijn al veel patchen verhuurd, in Leuven proberen we mee te praten 

• Vera en Mireille maken op de website nog geen specifieke adviezen wél overzicht 

7. Heropstart  
• Schaatsen zal niet voor 8/6 kunnen (ondertussen achterhaald, kans op 1/6?) 

8. Briefwisseling  
• Delta sport: ethische codes in de sport, kunnen we doorsturen naar commissie 
• Mail van Marij ivm taken ethische commissie 

o Omschrijving: zie RIO: Jurgen antwoordt 
o Contract trainers: Gaby antwoordt aan Marij 

9. Varia   
• Heeft VLSU eigen google drive? Dan zou ook excell-bestand  boekhouding daarop kunnen  
• Mireille zou er een kunnen maken – tegen volgende keer proberen 

10. Datum volgende vergadering  
• 18/5, 16h tot 18h30 max 

 


