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Vergadering Bestuur VLSU, vrijdag 21/08/2020, 19h30 
 
Aanwezig (online, Teams): Jurgen, Maria, Ludo, Gaby, Corné, Gunter, Mireille 
Verontschuldigd : Jeroen, Vera 

1. Noteren aanwezigheden 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering – opvolging 
o Er zijn geen opmerkingen 

3. Zomerkamp 
o Positieve feedback. 

4. AV 
o Om te stemmen: namen met e-mail adres op voorhand laten doorgeven, link naar secretariaten 

sturen. Aanwezigheden die we ‘zien’ noteren. Wij: allemaal met VLSU achtergrond VLSU (Jurgen 
zorgt daarvoor). 

o Enkel voorzitter heeft camera en microfoon open en kan dat delen met andere sprekers 
o Bij financien komt ook penningmeester aan het woord 
o Vera en Mireille: mogen zichzelf presenteren (kort) 
o Topsport: Jeroen (kort) 
o Luik II delen (=begroting)  maar zonder details individuele budgetten voor topsport 
o Jeugdsportplan (Jurgen en Gaby) 
o Jaarrekening 2019 VLSU (VSB 2019: ter inzage, Corné heeft dat) – beknopte versie Luik II 
o Corné korte presentatie over realisaties (nog af te spreken wat precies)  
o Noodfonds 
o Deze begroting & kasverslag moeten we formeel goedkeuren, indienen en doorsturen naar de 

clubs. Week daarna presentaties afwerken. 

5. Topsportplan 
o Mail Sport Vlaanderen Tom Koeckelbergs: nog aanvullingen te doen tegen 1/9: wordt opgenomen 

met Jeroen. 

6. Protocollen voor heropstart 
o Locaal sterke verschillen, bv max 60 (30m²), 180 (10m2), of 100+150 <12  
o Wat met vermenging bubbels? Mag je zelf koorts meten (zou mogen)? Mag je vragen uit welke 

zone iemand komt (privacy) ? Wie uit rode zone komt moet zélf thuis blijven. Als club wel 
verplicht opvolging te verzorgen. 

7. Afwerking aanvragen 
o Alles over gezond en ethisch: aan commissies laten invullen 
o Corné zal nog met Jeroen luik 2 topsport nakijken, en ook punt 6.5, individuele spreadsheet per 

topsporter: indeling ook zoals sportvlaanderen wil. 
o RIO samenstelling commissies: Jurgen zal dat dit weekend afwerken, moet ook nog goedgekeurd. 

Topsportcommissie: kan maandag met Jeroen overlegd worden. Vormelijke beschrijving 
topsportcommissie en huidige leden vraagt Corné laatste versie aan Jeroen. 

o Maria: nog API’s invullen (Jan Dierixc en Marij Timmerman) op platform. 
o Registratiesysteem: formulier bestaat, Jurgen zal  Jan en Marij contacteren hierover, ook leidraad 

& samenstelling adviesorgaan. Handelingsprotocol moet er ook zijn, tuchtreglement staat in RIO, 
tuchtcommissie: moet samengesteld worden.  

o Sportondersteuning : in ontwikkeling, Marij is al heel wat aan het doen er komt een avond over 
club-API’s, Corné en Mireille volgen dit op. 



 

8. Samenwerking nationale bonden 
o Paul Turcksin vroeg of er vanuit kunstschaatsen ook een totaal overzicht kan zijn en die budgetten 

dus ook in tabel data kunnen. Jeroen wil meer betrokken zijn bij kunstschaatsen,  hij zal alvast ook 
uitgenodigd worden op komende KBKF vergadering. Jurgen zal eens praten over verdere 
samenwerking KBKF en KBSF, maar FFPA  zal allicht opmerkingen geven.  

o Waalse snelschaatsclub Poseideon in Brussel – moet die dan bij Waalse kunstschaatsbond? Hoort 
nu nergens thuis. Jurgen contacteert FFPA. 

9. AV VSF  
o Woensdag 19h in Edegem, Ter Elst. Gaby zal gaan, wordt ingeschreven – ter plaatse nakijken wie 

op hun lijst staat als contactpersoon want lijkt niet helemaal correct. 

10. Volgende vergadering : maandag 14/9, 19u30 

 

 
22h28 einde vergadering 
 
 


