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Vergadering Bestuur VLSU, donderdag 1/10/2020, 19h30
Aanwezig (online, Teams): Jurgen, Maria, Ludo, Gaby, Corné, Gunter, Mireille, Vera, Jeroen
1.

Verslag vorige vergadering
o Wordt goedgekeurd
o Opvolging:
▪ AV Vlaams sporttribunaal woensdag 30/9: volmacht gegeven aan wind- en watersporten die
dat beter opvolgen, nog geen feedback ontvangen

2.

Werkzaamheden Vera en Mireille
o Ledendatabase en andere databasen
▪ Een database die alles aankan laten ontwikkelen door Maarten lijkt erg nuttig, dit kan echter
niet op korte termijn – wordt verder bekeken
▪ Oa data trainers, vragenlijst volwassenenschaatsen en G-sport moeten ook gekend zijn tbv
Sportvlaanderen rapportering
o Opvolging doelstellingen 2020 (Luik II): wat kunnen we dit jaar nog gedaan krijgen
▪ Website tegen november aanvullen (alvast verslagen)
▪ Infomoment API’s (uitgesteld wegens corona): nog plannen dit jaar online. Aan Marij laten
doen, clubs laten aanmelden
▪ Nieuwe sponsor aantrekken
▪ Vrij moeilijk wegens corona
▪ Topsport is nationaal
▪ Beste kans lijkt eerder voor breedtesport & VK
▪ Sponsorpropositie opmaken
▪ Samenwerking met nationaal niveau moet uitgewerkt hierover
▪ Recreatief schaatsen op web:
▪ Tekstje over opstart Liedekerke met filmpjes en zo komt online
▪ Moet nog verder uitgewerkt worden
▪ Topsporters naar bedrijven of scholen: Bart Swings heeft wat gedaan, Stijn & Hanne Raggers
en UHasselt, eens rondvragen bij anderen.
▪ Erkenning buitenlandse trainersdiploma’s
▪ Lijst met hoe we dat zien is opgesteld
▪ ‘assimilatieprocedure’ zou moeten opgestart worden
▪ Op basis van wat we nu hebben kunnen we aantonen dat we bezig zijn geweest, Vera
volgt dat op
▪ Seminaries:
▪ maar 1 gedaan
▪ mini-seminar kunstschaatsen in november/december : Jeroen organiseert (Linda Van
Troye zou kunnen komen), kost= ticket naar België, ruimte & ijs.
▪ Opstart regionale trainingen:
▪ shorttrack is in gang (mail naar schaatsers daarover moet nog deze week verzonden),
zou voor kunstschaatsen ook fijn zijn
▪ betalingen voor Liedekerke aan VLSU
▪ recreatieve wedstrijden: kunst en shorttrack OK
▪ Uniform brevettensysteem: skillspaspoort is er. Tussenkomst VLSU wordt door KBSF aan VLSU
gefactureerd.
▪ Kwikkie inzetten voor kunstschaatsen kan eigenlijk pas als ook nationaal gefusioneerd, is heel
sterke KBSF branding.
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Jeugdsportfonds
▪ Formsite gratis versie niet ideaal
▪ Dit jaar alvast betalende versie, later evt. via database die Maarten ontwikkelt
Uploaden van alle evaluaties:
▪ Moet nu in december er liggen (Gaby en Jurgen zorgen hiervoor)
▪ Gaby zal verslag van AV met Mireille doornemen en dan uploaden
Opmerking topsportcoordinatoren: wij kunnen gratis lesgeverondersteuning krijgen voor een
opstartende club
▪ Bv. nieuwe club in Deurne?
Contact opnemen met Sport Vlaanderen over ‘Blijf Sporten’ promotie: misschien kan dat eens over
schaatsen gaan? Mireille zal informeren

3.

Kredietkaart:
o Voor vlottere werking zou een kredietkaart voor personeelsleden en 1 bestuurslid (penningmeester)
nuttig zijn. Ludo zal hiervoor zorgen. Komt op koepelrekening, maar indien nadien blijkt dat het op
een bepaald programma moet moeten ze dat doorgeven.

4.

Werkzaamheden Jeroen
o Topsport
▪
Vragen over ‘bubbel’ organisatie wedstrijden in Nederland
▪
Jason Suttles kan aansluiten in Thialf
▪
Road to Ice wordt nog dit jaar (november) georganiseerd
▪
Kleine vraag voor budget junioren development team om ook naar Heerenveen te kunnen
▪
Shorttrack: volgende WB’s ook geschrapt (gisteren), nieuwe begroting wordt gemaakt zodra nieuw
programma duidelijk is oa KNSB cup.
▪
Kunstrijden: geen Nebelhorn voor Loena, 13-18/10 eerste wedstrijd
▪
Ontwikkelprogramma’s (oa Nina Pinzarrone):
▪
Sportvlaanderen wil kunnen ‘vergelijken’, Jeroen heeft de coaches hierom gevraagd
▪
Ontwikkeling van onze topsporters: we willen toch zelf in handen houden hoé dat precies
moet – Jeroen volgt dit op en licht coaches in
o
Wijzigingsvoorstellen worden komende dinsdag besproken door Sportvlaanderen
o
BOIC: mail ontvangen dat er geen voorschotten zullen betaald worden
o
Witte rook betreffende kriteria voor OS, algemene reglement BOIC moet nog komen, dan wordt het
gepubliceerd
o
Budgetten: Jeroen heeft voor elk programma duidelijk overzicht over alle toegekende gelden op
‘deelbudgetten’
▪
Jeroen zal afspraak maken met Ludo om concreet af te spreken
▪
Ludo heeft dat al deels aangepast: Excell is nu per schaatser, elk eigen map, structuur is
samenvatting per seizoen, 2e blad per jaar.
▪
Evt met Jurgen en Vera erbij ter ondersteuning
▪
Discussie over budget Loena vorige lente : Jeroen informeert wat precies is afgesproken over
olympische beurs.
▪
Shorttrack traject: nieuwe kussens, getrokken door Sport Vlaanderen maar minder praktisch.
Jeroen volgt het verder op.

5.

Financiën
o Begroting 2020 - beschikbare middelen
▪ Budgetten van 2020 Jelle van ‘vorig seizoen’ zouden nog bij dit seizoen kunnen aangezien die
budgetten toch aangepast worden nog beschikbaar zijn.
▪ Factuur van Hasselt van ijs voor Loena deze zomer: oorspronkelijk 6600, rest voor Karin, maar
nu komt nog factuur van 3300 op naam van Loena binnen waarover Ludo twijfelt.
▪ Coaches en atleten moeten sneller indienen maar ook op tijd geïnformeerd worden welke
budgetten nog beschikbaar zijn.
o Boekhouding De Kleine Prins
▪ Vooral vraag of huidig online systeem kan overgezet worden, Ludo zal hen telefonisch
contacteren.
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6.

Noodfonds Corona
o We krijgen 36.446,30 euro ipv oorspronkelijk geraamde 24.000.
o Fluitjes kunnen even goed op ons eigen budget, van rekening koepel
o Aanvraag moet midden oktober binnen of midden november.
o Moeilijker eigen kosten aan te tonen, dus die kunnen beter onder normale werking en fonds aan de
clubs.
o Bestuur gaan akkoord met een verdeling van het volledige fonds aan de clubs volgens verdeling zoals
op AV voorgesteld dus bijkomende 8.446,30 wordt mee verdeeld.
o Jurgen licht de clubs in over de toegekende budgetten en Ludo zal de fondsen uitbetalen.

7.

Briefwisseling
o Aanvraag van nieuwe kunstschaatsclub te Kortrijk voor aansluiting
▪ Moet bedrag aangepast worden? Indexaanpassing van oorspronkelijke 250 in 2010 dus nu
300, maar bijdrage éénmalig bij aansluiting houden.
▪ Moet bekrachtigd op eerstvolgende AV dus in juni voor ‘stemrecht’
▪ Leden kunnen al wel ingeschreven worden (ook nu zijn ze al verzekerd) – Ludo richt nieuwe
club in voor database (Figure Skating Club Kortrijk Spurs, afgekort FKS) – ze moeten max. 3
mensen opgeven als verantwoordelijken voor inschrijven en dan zo snel mogelijk leden
inschrijven.
▪ Arena nieuwe papieren (ter info)
▪ Doorgeven aan Eline voor op website

8.

Varia
o

o
o
o

9.

Ijsbaan Deurne
▪ Nog geen contact gehad met sportoase. Corné neemt contact met Ran van der Vorst
(Antwerpen).
▪ Maria gaat ook informeren bij Miriam (kunstschaaters) om te horen met wie zij contact
hebben
Skills attest: tussenkomst VLSU 1500 euro gebudgetteerd. KBSF stuurt daarvoor factuur aan VLSU
Vraag Corné: begrote ondersteuning shorttrack relay overdragen naar Road to Ice (geen budget van
Sport Vlaanderen gekregen). Wordt meegenomen op vergadering donderdag met Els Van Mol
Corné bereidt SWOT analyse voor over fusie nationaal met kunstschaatsers vanuit KBSF, maar graag
ook overleg met VLSU

Datum volgende vergadering :
o Woensdag 21/10, 20h, teams – verplaatst naar 28/10, 20h
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