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Vergadering Bestuur VLSU, maandag 14/09/2020, 19h30
Aanwezig (online, Teams): Jurgen, Maria, Ludo, Gaby, Corné, Gunter, Mireille, Vera, Jeroen
1.

Noteren aanwezigheden

2.

Goedkeuring verslag vorige vergadering – opvolging
o Er zijn geen opmerkingen

3.

AV - opvolging
o Positieve reacties
o Geen bijkomende vragen
o Moet nog doorgestuurd: presentatie, attest revisor
▪ Maria en Jurgen zullen daarvoor zorgen
o Jeugdsportplan en beleidsplan mogen online, luik II versie die aan clubs is bezorgd (Jurgen stuurt
het nog eens door aan Mireille)

4.

Financiën
o Budgetverwerking Loena Olympische beurs:
▪ Werd in 2015 aan kunstschaatsafdeling betaald en wordt ook daaruit betaald. Ludo gaat
nog met Wim Meiresonne afspreken ivm verantwoordingsstukken, evt factuur die ‘reeds
betaald‘ vermeldt.
o Mogelijkheid voorschotten BOIC rechtstreeks via VLSU te ontvangen versus via nationale bonden
wordt besproken (voorstel BOIC)
▪ Weghalen van BOIC gelden bij KBSF heeft invloed op BTW voor internationale betalingen
(KBSF heeft BTW nummer, VLSU niet). Zodra KBSF achterstallig geld heeft gekregen kan
die doorstorten aan VLSU is probleem ook, en helder & correct, opgelost. Jeroen neemt
dit mee naar besprekingen met BOIC.
▪ Besluit genomen dat betalingen BOIC via nationale bonden blijf verlopen.
o We overwegen over te gaan naar boekhoudkantoor. Via VSF komen 2 boekhoudkantoren naar
voor: ‘De Kleine Prins’ en ‘SBB’ hebben veel sportfederaties onder hun hoede. We vragen met
welk programma zij werken en hoe de overschakeling gebeurt. Ludo maakt overzicht met vragen,
en volgende vergadering bekijken we antwoorden en kostenplaatje.
o Vraag Corné: kan je op termijn afstappen van 3 rekeningen (apart snel-en kunst). Het is echter
wel overzichtelijk – voorlopig laten we het zo.

5.

Werkzaamheden Vera en Mireille
o Ledendatabase: heeft Mireille aangepast op online versie Sport Vlaanderen (schrijfwijzen etc.),
ook aantal ‘oranje’ maar niet duidelijk wat fout is.
▪ Eén dubbele ID (nog geen antwoord op) – Mireille geeft die door aan Maria die de club zal
contacteren.
▪ Gemeentes en deelgemeentes zouden automatisch moeten zijn zodat het juist is met
deelgemeenten (kiezen uit lijst). Beter om te weten of lid
rec/comp/discipline/official/trainer/bestuur is, nu kan dat niet. Coaches en bestuur soms
niet ingeschreven – ook dat zou veel beter zijn.
▪ Een trainer is niet altijd aan 1 club gelinkt.
▪ We zullen offerte aan Maarten vragen voor een oplossing op korte termijn (Mireille).
Maria zal ook vragen over diploma’s en verzekering.
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Gegevensverzameling Road to Ice: Vera wil dat verder opvolgen, heeft reeds Excell met
skeelerresultaten gemaakt. Als er verder geld komt kan dit wel gebruikt worden. Een eerste
aanzet tot talentidentificatie. KBSF heeft geld van ISU voor 2-8/11, dit zal samen met Stijn
Turcksin georganiseerd worden. Wij gaan ermee akkoord dat Vera dit mee opvolgt, Corné zal
vergadering met Jeroen, Stijn, Vera afspreken om planning en organisatie uit te werken.
Terugkoppeling Els Vanmol i.v.m. jeugdsport, noodfonds jeugdsport, provisies: 8 oktober – 9h,
Teams (oa ook over provisies, hopelijk ook jeugdsport) Jurgen, Gaby en hopelijk ook Vera en
Mireille
Overzicht houden werkzaamheden: Mireille stelt een systeem op met taken die je kan afvinken,
voor iedereen, met alle taken uit excell bestuursplan. Wij krijgen link van Mireille.
VK opties 19-21/3 (samen met starclass finale – zeer beperkt aantal – dit heeft voorkeur
snelschaatsen) of 16/april (nee, te laat voor snelschaatsers). Beslissing: 19&20/3 kunstschaatsen,
zondag 21/3 shorttrack.
Trainerslicenties afstemmen op VTS cursussen voor kunstschaatsen: extra vergadering? In eerste
instantie online, Mireille volgt op
Laagdrempelige sport: terug schaatsklas promoten/uitbreiden tijdens Beneluxcups shorttrack,
Gunter en Gaby volgen dit op
Activiteiten volwassenen/recreanten: willen we al iets doen? Hebben we idee van clubs? De
sportcoordinatoren bevragen wat er al is
Eline Anthonissen: heeft plan voor sociale media, oproep om allemaal website te promoten en
liken. Voor Eline niet perfect duidelijk hoe dat samenwerkt met KBSF- Corné zou graag meer laten
delen tussen de 2. Alexandra en Eline worden nog eens geïnformeerd hierover door Mireille.
Jeugdsportfonds: formsite zou al tegen volgende week af kunnen zijn: Jurgen zal al eens testen.
Voor publicatie wachten tot na 8/10 (toelating Sport Vlaanderen om dit jaar budget te voorzien
uit algemene werkingsmiddelen)
Office pakket voor laptops sportcoördinatoren zorgt Jurgen voor.

6.

Werkzaamheden Jeroen
o Alternatieve wedstrijden nog niet duidelijk
o Voor Loena nog even uitstel, maar verder geen wijzigingen
o Snelschaatsen nog onduidelijk: voor Swings budgettair verschil (kan dit geld gebruikt worden voor
BK?), bij Matthias Vosté geen wijziging budget
o Shorttrack is nog erg weinig gekend, daarom on-ice en off-ice stage ingediend.
o Eind deze week meer info ook over mogelijk BK langebaan in Nederland (Heerenveen).
o Budgetwijziging: reisbudget Jeroen gebruiken om Jeroen voltijds in te zetten. Meereizende
bestuursleden evt. ook op dat budget. Bedrag wordt gebruikt om Jeroen periode september december 2020 voltijds in dienst te laten zijn.
o Opmerking Mireille: verschil talentdetectie (iemand die nog niet in sport zit) versus
talentidentificatie (die sport al beoefent).

7.

Snelschaatscommissie:
o voorstel om huidige KBSF leden te verwisselen naar Jana Dreesen (penningmeester), Stijn
Turcksin (langebaan) wordt aanvaard

8.

Vraag Ijshockeyfederatie:
o vraag was niet zo duidelijk, ze willen hun clubs ‘ergens’ laten aansluiten i.v.m. subsidies van hun
clubs, de werking is allemaal nationaal. 2000 leden. Ze hebben geen ambitie ‘Vlaams’.
o Ijshockeyers laten aansluiten heeft te veel onzekerheden / onduidelijkheden / risico's. Besluit is
eerst verder focussen op samenwerking kunstschaatsen - snelschaatsen en pas wanneer dit
100 % werkt verder zien.
o Eventuele samenwerkingen voor activiteiten op LOKAAL niveau (clubs/ijsbannen) zoals
schaatskriebels mogelijk.
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9.

BAV VST, 30/09 te Gent
o Lijkt vergissing. We vragen ledenlijst op. Verslag AV opsturen waarin we stemmend lid waren zou
ook moeten volstaan, maar we hebben geen ‘getekende overeenkomst’. Jurgen vraagt aan
Matthias of die weer wil gaan, anders kan evt. Jurgen.

10. Briefwisseling
o Goedkeuring noodfonds, 17/9 - 10h30 digitale informatiesessie – Jurgen kan wel, evt Vera of

Mireille.
▪ Oa geld om starclass corona-proof te maken?
11. Varia
o
o
o

GDPR – moet nog correct op onze website, betere lijst van met wie we dat delen. Voorlopig al
vanuit KBSF delen.
Beneluxcup: Gunter volgt op ivm maatregelen Corona, Hasselt en Liedekerke (13/2) staan op
kalender
Starclass Hasselt: nog veel onduidelijkheid, dient opgevolgd

12. Datum volgende vergadering: Donderdag 1/10, 19h30
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