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Vergadering Bestuur VLSU, woensdag 01/07/2020, 18h30
1. Noteren aanwezigheden:
o Aanwezig: Jurgen Schroyen, Ludo Daemen, Maria Bouwens, Gunter Werner, Gaby Deckmyn,
Mireille Mostaert, Jeroen Straathof
o Vera Huys verontschuldigd wegens examens. Corné Lepoeter sluit later aan.
2. Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd – opvolging
o Zaal voor AV (5/9, 9h30-12, 12-13h API, 14h-17h KBSF/KBKF): nog geen respons voor locatie
3. Financiën
o Ludo heeft facturen van Matthias binnen gekregen, maar te weinig budget resterend. Tweede kan
hij pas indienen op volgende budget.
o Eerst met KBSF bespreken dat tekort eventueel door KBSF betaald wordt, Corné zal Ludo inlichten
tegen vrijdag.
o Onkosten Bart Swings: hotel ‘reservering’ dus voor toekomst. Hij mag dit toch al indienen, later
factuur toevoegen. Ook aan KBSF doorfactureren.
o Nota Swings : PIC bestanden kan Ludo niet opendoen, 20 bestanden rekeningen over 2019. Ludo
heeft al gevraagd ander bestandstype te gebruiken. Hij moet dit nog niet uitbetalen tot het
opgehelderd is.
o KBSF heeft nog geld tegoed van BOIC.
o Factuur Hasselt: moet op nieuw seizoen relay shorttrack.
o Nog geen inkoopnummer voor Jeroen – Jeroen vraagt nogmaals na.
4. Werkzaamheden Vera en Mireille
o Beleidsplan: na overleg met Els Van Mol is Mireille het verder aan’t uitwerken
i. Lonen, lidgelden, verzekeringen komt apart onderaan
ii. Voor de analytische boekhouding moeten de nummers nagekeken worden
iii. Google drive en analytische boekhouding komt niet helemaal overeen
iv. Wordt verder 27/7 besproken, op voorhand door te nemen
o Project Jeugdsport: wordt aan gewerkt
5. Werkzaamheden Jeroen
o Topsportcommissie / programma’s / budgetten (eindafrekening 30/6)
i. Wachten op definitieve brieven met inkoopordenummers & goedgekeurde budgetten
ii. Midden juli nog overleg/evaluatie over Be Gold shorttrack.
iii. Topsportcommissie: moet in beleidsplan, bespreekt Jeroen verder met nationale
bonden
o Opening ijsbaan Hasselt – praktische invulling 13/7
i. Shorttrack en Prestatieprogramma Loena Hendrickx
ii. Einde shorttrack en begin kunstschaatsen even ‘stilstaan’ en media-aandacht vragen, via
nationale bonden, bij KBKF via Peter.
iii. Zichtbaarheid sponsoren: wand van snelschaatsen is OK, KBKF heeft geen andere
sponsoren (behalve BOIC en Sportvlaanderen die er al op staan) – kan wel iets van KBKF
tussen. Loena en Jorick zouden eventueel ook iets aanleveren.
iv. Hopelijk wordt dit positief geëvalueerd achteraf.
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6. COVID-19
o Informatie nationaal, VSF en ons niet helemaal hetzelfde.
o Fase 4
o Protocollen wedstrijden (ism nationale bonden)
i. ISU gaat enkel over grotere wedstrijden
ii. Wij moeten dus zelf protocollen opstellen: concreet informatie delen, regels komen van
overheid. Witboek maken dus met praktische zaken. Willen wij dat als federatie
opleggen? Of aan nationale federaties overlaten? Of ‘aanraden’ ?
iii. Eerste wedstrijden: oktober, misschien volgende keer verder bekijken
iv. Vooral vermijden dat er op wedstrijd niet geschaatst kan worden omdat bv. jury niet
voldoende ruimte heeft.
v. Tegen volgende keer eerste teksten uitschrijven.
o Vraag Jorik nav procedure na contact met besmette persoon (vraag doorgespeeld aan bondsarts)
i. Onze procedure: zelfs bij licht contact zelfquarantaine.
ii. Test na 5 dagen, bij sterk contact zeker.
iii. Ook voor buitenlandse schaatsers.
7. Briefwisseling
o Rondvraag “Watzoujijdoen?”
i. Al gepost door Corné
ii. Wat is de bedoeling? Behalve ‘sensibiliseren’van coaches
o Promotie G-sport, ter info doorsturen aan clubs, mogelijkheid om geld aan te vragen
o Dag van de trainer: 5/7 eerste update, Maria stuurt het rond zodra ze dat krijgt, het zou in
september starten online.
8. Varia
o Website
i. Mogen wedstrijden al online? Wat gekend is wel, mensen begrijpen dat het nog kan
veranderen.
ii. Bedoeling is de Belgische wedstrijden, voor internationale: link naar ISU.
iii. Voor snelschaatsen pas ‘eind augustus’ duidelijkheid, hopelijk volgende week al ‘iets’
iv. Discussie: agenda items staan nu onder elkaar, willen we dit liever echt als kalender (kan
je dan ook in je GSM zetten) – Mireille zal als kalender proberen.
o Evaluatie Jeroen: middag voor volgende vergadering tussenevaluatie (27/7 dus vanaf 17h)
o Ook evaluatie Vera en Mireille?
i. Vera en Mireille waren sowieso van plan samen te zitten.
ii. Evaluatie voor volgende keer laten, wordt anders te lang.
9. Datum volgende vergadering: 27/7, 18h30, Wilrijk
o grote zaal gereserveerd wegens corona (tussenafstand)

