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Vergadering Bestuur VLSU, dinsdag 19/05/2020
1. Aanwezigheden
o Aanwezig: Jurgen Schroyen, Ludo Daemen, Maria Bouwens, Corné Lepoeter, Gunter Werner,
Gaby Deckmyn, Mireille Mostaert, Jeroen Straathof, Vera Huys.
2. Financiën
o Nieuw onkostenformulier
• Mireille en Vera maken laatste aanpassing
• Zetten het online bij VLSU én KBSF, flowchart niet noodzakelijk erbij reader wel
o Topsport aanvragen
• Nog meer details gevraagd door Sport Vlaanderen.
• Nog niet op taskforce besproken.
• 12/5 moest het op taskforce komen bij Sport Vlaanderen, maar is niet gebeurd wegens te
veel vraagtekens/kanttekeningen maar verdere feedback is niet ontvangen. Zou nu samen
met andere wintersporten besproken worden. Helaas is er dus weinig vooruitgang.
• Corné heeft alle gedetailleerde informatie bijna klaar voor 2018-2019 .
• Sport Vlaanderen wil weten waar alle budgetten vandaan komen (ook sponsoring,
nationaal) en hoe ze besteed worden.
• Sport Vlaanderen wil enkel aanpassingen (verkeerd ingediende aanvraag annuleren)
toelaten indien we precies aan hun duidelijk maken wat wij willen doen. Transparantie is
nodig.
• Overzicht financiën blijft werkpunt: we proberen dat volgende week in orde te krijgen.
• Excell moet goed en snel bijgehouden worden, moet helder en volledig zijn dat is nu nog
niet – deelbudgetten staan er nog niet (dus hoeveel geld op wat bv; voor loon, voor
ijs,stage…).
• Jeroen blijft verantwoordelijk om alle nodige informatie voor taskforce juni aan te leveren.
3. Topsportcommissie
o Organogram in word document, is nu opgesteld door Vera, staat op google drive daar zal Jeroen
dan topsportcommissie toevoegen
4. Heropening ijsbanen
o Mogelijkheden in Mechelen, Leuven en Hasselt worden besproken.
o Locatiemanager Hasselt heeft gesprek gehad met Jeroen en Corné: er kan gewerkt worden om
30h per week te krijgen. Indien wij deze afname garanderen kunnen ze dit als uitzondering
toekennen in veiligheidsraad vanaf 13/7. Voor Belgisch team, prestatie projecten en
ontwikkelingsprojecten (moet nog verder uitgewerkt).
o Indien wij protocol + lijst topsporters leveren kan Sport Vlaanderen alvast toelating geven.
‘aanraking’ is sowieso niet toegelaten. Huidige versie protocol dan specifiek voor topsporters
maken. Jeroen en Jurgen houden elkaar op de hoogte, Jurgen zal met Bert Six verder afstemmen
wat concreet nog moet gebeuren.
o Voor Leuven: gaan wij zelf ijs huren als federatie? Wij kunnen ‘voorrang’ krijgen. Wel afspreken
dat we niet moeten betalen indien training niet mogelijk blijkt door Corona.
o Jurgen begint aan voorstel: voor wie, hoe, concreet.
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5. Mireille & Vera
o Overlopen powerpoint met resultaten enquête, deze mogen ze doorsturen naar clubs.
o Wordt uiteraard ook gebruikt voor beleidsplan.
o Uniforme brevetten ontwikkelen komt o.a. naar voor als concrete actie.
o Soms discipline-specifiek, bv. over opleidingen – dit kan wel opgesplitst voor sommige delen.
o Komt ook op de website.
o Kranten artikels bijhouden t.b.v. verslag Sport Vlaanderen is niet zo realistisch, minstens 2x bv is
‘OK’ want Bart Swings is echt heel vaak in pers – dat kunnen ze onmogelijk allemaal bijhouden.
Wij weten ook niet goed wat Sport Vlaanderen verwacht dus wordt verder nagevraagd.
o VLSU website ‘bezig’ houden vergt veel tijd, wij hebben nog geen echte specialisten. Misschien
ook voor VLSU proberen cfr wat KBSF nu doet (maar dan ook budget voorzien) – wordt volgende
vergadering verder besproken
o Werkingsverslag komt ook op drive zodat uitgaven juist terecht komen.
6. Volgende vergadering
o 2/6 om 19h30

