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Vergadering Bestuur VLSU, dinsdag 02/06/2020 
 

1. Aanwezigheden 
o Aanwezig: Jurgen Schroyen, Ludo Daemen, Maria Bouwens, Corné Lepoeter, Gunter Werner, 

Gaby Deckmyn, Mireille Mostaert, Jeroen Straathof 
o Vera Huys verontschuldigd.  

2. Verslag vorige vergadering:  
o Kleine toevoeging: wél krantenartikelen over belangrijkste zaken bijhouden 
o Opmerking Mireille: er is op Google Drive plaats gemaakt voor krantenartikelen 

3. IJs beschikbaarheid & Corona maatregelen 
o We wachten op beslissing veiligheidsraad (morgen 3/6) 
o Hopen op ‘toelating’ vanaf 8/6, wat dan mogelijk is vanuit ijsbanen, is niet duidelijk 
o Jeroen heeft al gebeld met Wilf evt. Nederlanders ook welkom in Hasselt. 
o Vraag van Hasselt: kan Vera training geven in Hasselt aan YDS schaatsers? Wij kunnen daar niet 

op in gaan. Hun rol is niet om clubtrainingen te geven. 
o KBSF heeft mondmaskers gemaakt – kan aan kostprijs ook aan andere VLSU atleten gestuurd 

worden. 

4. Financiën 
o Lopende zaken met Sport Vlaanderen grotendeels uitgeklaard. 
o Vanaf nu voor  alles wat gefactureerd worden aan Sport Vlaanderen: alles mee opsturen per mail 

én telkens update budgetten doorsturen. 
o Nog enkele zaken dienen aangevuld onder andere prognose Loena. 
o Iedereen (coaches én atleten) laten indien voor 10e van de maand en dan garanderen dat het dié 

maand betaald wordt. Wij proberen die dan voor 20 van de maand in te dienen bij juiste 
instantie, en ten laatste einde maand betalen we zelf dan moeten we niet of beperkt 
voorschieten. 

o We moeten écht meer in detail wat precies betaald wordt, niet alleen inkoopnummer maar ook 
onderverdeling volgens contracten (dus bv. coaching/wedstrijden/stages/…) 

o Vera zal instaan voor triage met toezicht van Corné. 
o Facturen waarop verschillende zaken staan (bv. atleten op verschillende projecten) vermijden 

maar als dat niet lukt splitst Ludo het op per inkoopnummer (bv. hotelkost splitsen over atleten). 
o Laatste facturen van loon trainers: telefonisch afgesproken, Sport Vlaanderen zal met BOIC 

afspreken maar evt. zou dat dan éénmalig wél naar BOIC kunnen ze lossen dat intern op. Wij laten 
dit dan toe aan KBSF, VLSU factureert aan KBSF. 

o Nog vraag over factuur van 4800 aan KBSF, Corné zal navragen bij Paul. 
o VTE’s met tijdelijke werkloosheid: onbetaald verlof van januari bekijken hoe dat precies ligt. 
o Wat met huidige facturen coaches: deze kunnen we ofwel bij KBSF (dan naar BOIC) ofwel bij Sport 

Vlaanderen declareren – dit weten we spoedig. 

5. Vergaderefficiëntie 
o We proberen in de toekomst  meer tijd voor breedtesport/jeugdsport, financiën korter houden 
o Eventueel vanaf nu: regelmatig skype en bv. per kwartaal ‘fysiek’. 



6. Sport Vlaanderen erkenning & aanvragen 
o 31/5 moest ledenlijst binnen zijn, Mireille heeft dit gedaan – 1850 leden (= daling) 
o Database van Ludo: toestemmingen van clubs zijn via Maarten geregeld 

▪ Nu: enkel secretarissen clubs kunnen zaken wijzigen 
▪ Elk jaar problemen met buitenlanders of gemeente die onder andere naam in Sport 

Vlaanderen staat. 
▪ Apart profiel voor Mireille als verantwoordelijke ledenlijsten (niet rest van bestuur) laten 

aanmaken. Jurgen stuurt daarvoor mail naar Maarten. 
▪ Op AV nogmaals aanbrengen dat clubs hun ledenlijsten stipt en correct moeten ingeven.  
▪ Bestuursleden moeten ook juist geregistreerd worden, alle taken moeten aangevinkt 

worden, we moeten dit duidelijk op AV uitleggen. 
▪ Misschien moeten bestuursleden ook dubbel ingeschreven worden? Nog te bekijken met 

clubs. 
o Jeroen spreekt met coördinatoren verder af voor stukje topsport. 

7. Beleidsplan:  
o is in voorbereiding door Mireille en Vera 
o staat op google drive 
o alle input vanuit bestuur welkom 
o tegen juli op agenda zetten om te bespreken (als Vera klaar is met examens) 

8. Feedback enquête: 
o Clubtesten (brevetten) uniform voor kunstschaatsen en snelschaatsen: wordt verder uitgewerkt. 

9. Website 
o Flowchart staat online maar nog niet op correcte plaats. 
o Zodra ook alle verslagen en zo zijn wordt alles geactiveerd, ‘plaats’ is er al. 
o Intern reglement en beleidsplan komen daar ook op. 

▪ Commissies (vooral topsport) moet nog aangevuld worden. 
▪ Gedeelde tuchtreglement ivm grensoverschrijdend gedrag en doping moet nog aangepast 

aan nieuwe regelingen, Jurgen krijgt dat van Jan. 
▪ Dit proberen we volgende vergadering gestemd te krijgen maar we moeten eerst teksten 

hebben. 

10. Overzicht topsport aanvragen 
o Sport Vlaanderen positief over aanvragen, definitieve bedragen pas 12/6 

i. Snelschaatsen: globaal op vooruit 
1. Fran Vanhoutte scholarship ISU 
2. Bart en Matthias in orde 

ii. Kunstrijden: ook toename budget 
1. Ontwikkelprogramma rond Nina Pinzarrone: pas echt vanaf 1/1/2021, maar evt. 

wel BeGold dit seizoen. Dit wordt verder uitgewerkt door Jeroen 
2. Meenemen naar ISU congres: atleten kunnen 1 keer te jong en volgende keer te 

oud zijn voor YOG zoals Nina 
3. ISU beurs Nina is niet toegekend – blijven we bekijken om betere 

zichtbaarheid/strategie te bekijken (Peter – KBKF - moet dat misschien doen?) – 
Nederlandse bij zelfde trainster wel 

4. Ontwikkeling ‘breder’ uitbouwen is nog een ‘onontgonnen terrein’, we proberen 
daar toch overkoepelend stilaan een mentaliteitswijziging te krijgen: cfr 
shorttrack verhaal 
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iii. Shorttrack:  
1. Relay heren: ‘optimale’ kan niet maar best wel ok, met stages 
2. Stijn en Hanne OK 
3. Mixed relay budget voor stages 
4. Voorstel coaching: 10% van ontwikkeling moet met eigen middelen van de 

federatie.  
a. Steven komt dan deels op ontwikkeling, deels op relay 
b. Bedrag eigen inbreng van de federatie wordt goedgekeurd, zodat 

programmaondersteuning kan worden bekomen – Jeroen mag dit 
doorgeven. 

11. Budgetten begroting 
o Gelijkaardige budgetten als ontwikkeling shorttrack dan ook naar ontwikkeling kunstschaatsen 

(bv. Nina wegens afgekeurd project), ook iets naar snelschaatsen. Wat met synchro? Jeroen 
neemt dit mee en maakt voorstel voor budgetten. 

o Jeroen mag dit zo ook al brengen naar Sport Vlaanderen/taskforce. 

12. Selectiecriteria Olympische Spelen 
o Nog niet klaar, moet nog verder uitgewerkt worden, dan pas voorleggen/indienen  
o Wordt 8/6 besproken in topsportcommissie, 9/6 dan hopelijk definitief 

13. Topsportcommissie: 
o Nog niet zoveel respons van voormalige sporters, suggesties welkom 
o Nu namen gevraagd aan huidige topschaatsers 
o Rapportering van vergaderingen aan VLSU, ook aan de coördinatoren zodat het opgenomen kan 

worden oa in beleidsplan 

14. Briefwisseling 
o NADO vlaanderen heeft nog altijd Mathieu Vermeulen staan als verantwoordelijke 

i. Zou beter via Jeroen gaan. Jeroen heeft er al contact mee gehad maar is blijkbaar niet 
aangepast, Corné stuurt laatste mail nog eens door, Jurgen doet zelfde voor de 
‘kunstschaatsmail’. 

o Clearance aanvraag Tineke Van den Dulk: zullen Corne en Jeroen met Gunter afspreken. 

15. Varia 
o Communicatie naar clubs ivm AV zodra alles duidelijk is. 
o Datum is nog niet definitief (hopelijk 5/9) want geen locatie (eventueel Blaarmeersen of ijsbaan 

Gent). 
i. 9h30-12h: VLSU (50 man) 

ii. 12h-13h: API 
iii. 14h-17: nationale bonden (50 - 25) 
iv. Parking en maaltijd voorhanden 
v. We sturen iets rond na veiligheidsraad/KBSF vergadering dan wel snel clubs inlichten 

o Office op PC’s en telefoons voor coördinatoren: moet nog gedaan worden, hier Querty bestellen 
blijkt moeilijk dus zal Jeroen zelf bestellen (dames Azerty). 

16. Volgende vergadering 
o 16/6 om 19h30 (evt is Ludo iets later) 


