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Vergadering Bestuur VLSU, maandag 27/07/2020, 18h30
1. Noteren aanwezigheden
o Aanwezig: Jurgen Schroyen, Ludo Daemen, Maria Bouwens, Corné Lepoeter, Gunter Werner,
Gaby Deckmyn, Mireille Mostaert, Jeroen Straathof, Vera Huys
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering: nog aanpassing van Jeroen doorvoeren.
o Vraag van Ludo over pic bestanden die hij niet kon open doen: hij heeft daar geen reactie op
gekregen. We blijven wachten op antwoord van Jelle/Bart, kan eventueel daarna op nieuw
project ingediend.
3. AV
o
o

o
o
o
o
o
o

Gezien de verstrengende corona maatregelen bespreken we of we online of live in Leuven
samenkomen.
We bereiden alles online voor
Toevoeging 29/7: Jurgen onderzoekt of we niet eerst toestemming van de clubs nodig hebben
voor het online houden – indien dit zo is zal hij de clubs om die toestemming vragen en de zaal
annuleren
Elementen AV: goedkeuring kasverslag 2019 en begroting (2020 en 2021), beleidsplannen
(voorzitter), voorstelling sportcoördinatoren en topsportdirecteur
Vragen op voorhand laten indienen, of via chat spreektijd vragen
Noodzakelijke punten = vooral statutaire verplichtingen
Normaal ook stuk over API gepland: beter op ander moment, anders te zwaar
Orde van de dag op voorhand doorsturen én agendapunten aan iedereen vragen (ook aan de
commissies)
1 document met begroting wordt getoond, op basis van Luik II dat we voor Sport Vlaanderen
opstellen

4. Financien
o Facturen van BOIC aan KBSF staan nog voor veel geld open (>40.000), daarom wordt dat nu niet
uitbetaald aan VLSU.
o Werkingssubsidie breedtesport: begrotingen 2019 en 2020 zijn ingediend. We hebben
voorschotten ontvangen. Als we die niet gebruiken mogen we dat geld niet houden. We moeten
dus in boekhouding kijken wat we al uitgegeven hebben en wat we nog moeten/willen doen.
Ludo vult alvast uitgaven in excell bestand (online). Corné en Gaby vullen begroting snelschaatsen
aan, Ludo en Jurgen kunstschaatsen.
5. Beleidsplan
o Algemeen principe: breedtesport = VLSU, topsport = geld van sportvlaanderen én BOIC maar
meer door nationale bonden
o Geld zo nuttig mogelijk inzetten, en budgetten van dit seizoen beter afstemmen op beleidsplan:
dit wordt komende weken grondig onderzocht
o Waar liggen grenzen breedtesport/topsport: talentontwikkeling moet jongeren gevoel geven dat
federatie hen steunt. Jeugdsportfonds is belangrijke stap daarin.
o Onderdelen : Jeugdsport, Budgetten, Visie, Goed bestuur werden reeds geschreven door Mireille
en Vera. We zullen dit allemaal volledig lezen en feedback geven deze week (mag rechtstreeks op
het document als comment of track-change, of apart en document doorsturen)
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o

Luik 2 (excell) is nu een volledig andere volgorde, behelst ook algemeen deel, iedereen moet al
2021-2024 budgetten proberen aanvullen ifv wat ze weten.
o Vrijdag: sportcoordiantoren, Jurgen en Vera overlopen deel, Zaterdag ochtend online overlopen
door oa Corné.
o Ook stukje ethische commissie door commissie laten nalezen.

6. Evaluatie Jeroen en Vera en Mireille
o 5/8 alle 3: 14h Mireille (Jurgen & Gaby), 16h Vera (Jurgen & Gaby), 21h Jeroen (Corné & Jurgen).
o Verslag naar Sport Vlaanderen sturen.
7. Noodfonds Corona
o De VLSU ontvangt corona ondersteuning van sportvlaanderen: hoe gaan we dit geld besteden?
Dit is enkel voor jeugd en personen met een beperking. 60% moet naar de sportclubs. Concrete
uitgaven compenseren? Jeugdproject was ingediend: dat kunnen we ook als criterium gebruiken?
We gaan effectief gemaakte kosten/gederfde inkomsten laten indienen en daarna beslissen.
Indienmomenten oktober en november, dan hebben ze tegen 31/12 beslissing. We zetten het als
agendapunt op AV, voorwaarden en modaliteiten zullen we beter uitwerken tegen dan.
8. Protocollen CORONA
o Wedstrijden: er is nu protocol voor kunstschaatsen, Jurgen deelt dit met Corne, eventueel
overnemen voor snelschaatsen.
o Oberstdorf gaat voorlopig door: Jeroen volgt op hoe ze dat doen.
o Enige onduidelijkheid over meest recente regels: we wachten even af, daarna zetten we als
federatie wel iets online.
9. Briefwisseling
o Ethisch en gezond sporten: vraag over informatie die Vera vroeg. We zullen proberen dit stipter
op te volgen.
10. Varia
o

o

o
o
o
o
o
o

Eline Anthonissen (solist & synchro schaatster) zou bereid zijn om website op zich te nemen?
Eventueel ook input van Alexandra? Wij betalen Alexandra 1000, dat zou dan zelfde som kunnen
zijn. Corné zal contact opnemen, Mireille geeft contactgegevens door.
Delen we de documenten VLSU ook met snelschaatscommissie? We gaan hiermee akkoord, wel
enkel leesrecht. Vraag wordt ook in andere richting voor google drive KBSF en KBKF gesteld.
Delen met coaches nog niet direct mogelijk.
M-factor positief coaches wordt uitgesteld.
Microsoft pakket voor PC: nog niet in orde bij Mireille.
Telefoon: wordt opgestuurd, Jeroen vertrekt binnenkort.
Paarrijden ook in flyer, zou leuk zijn na een sportkampje, QR code van onze website erop.
Skills attest (KBSF) wordt 5/9 gepresenteerd, samen met mascotte – wordt nog verder bekeken
welke rol VLSU hierin kan spelen.
Overlijden Lara – krans in naam van KBSF en VLSU afgegeven.

11. Volgende vergadering vrijdag 21/8, 19h

