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Vergadering Bestuur VLSU, 28/10/2020, Teams-meeting, 20u 
 

1. Noteren aanwezigheden 
a. Aanwezig: Jurgen Schroyen, Ludo Daemen, Maria Bouwens, Corné Lepoeter, Gunter Werner, 

Gaby Deckmyn 

2. Goedkeuring vorig verslag 
3. Opvolging vorig verslag 

a. Nieuwe ijsbaan Antwerpen: 
i. Gaby geen verder contact gehad (Maria had email doorgegeven aan Myriam) 

ii. Jeroen heeft wel terugkoppeling gehad: In april 2021 zou ‘exploitatie fase’ van start gaan 
en kunnen we onderhandelen (om op te volgen) 

b. Assimilatie trainerscursussen snelschaatsen:  
i. kan alleen voor wat al bestaat in Vlaanderen dus max.  aanvullende module shorttrack, 

dit is onder niveau van buitenlandse diploma’s 
ii. Dit gaan we niet doen, tenzij het echt nodig is 

iii. Eerder inzetten op Cursus B uitwerken (daarna kan je dan daarnaar assimileren):  
1. Vera krijgt weinig feedback  (enkel Maarten). Ze zal Wim aanspreken, daarna 

eventueel ook atleten van Hasselt of anderen 
c. Voor sportvlaanderen moeten evaluatieformulieren sportcoordinatoren opgeladen worden. Deze 

zijn ondertussen afgewerkt, Gaby kijkt waar ze heen moeten en stuurt ze eventueel rechtstreeks 
naar Els van Mol0 

4. Werkzaamheden Vera en Mireille 
a. Website 

i. Aanpassingen website door sportvlaanderen gevraagd:  
1. Verslagen zijn door Jurgen doorgestuurd opgemaakt voor publicatie. 

ii. Voorstel sportcoordinatoren: aparte categorie ‘corona’ met laatste nieuws en dus niet 
tussen ander nieuws. 

1. Maatregelen 
2. Alternatieve trainingsoefeningen 
3. De RvB gaat akkoord met dit voorstel 

iii. Voorstel: rubriek clubondersteuning 
1. Jeugdsportfonds 
2. Iets over Kwikkie – skillspaspoort.  
3. Ook hiermee gaat RvB akkoord, dubbelen en doorverwijzen naar KBSF wordt 

aangemoedigd 
b. Aanpassingen database:  

i. Trainers die aan meerdere clubs zijn verbonden blijft moeilijk, ook voor jeugdsportfonds – 
moet verder met Mireille besproken 

c. Jeugdsportfonds vragenuurtje  
i. Werd vorige zondag ingericht 

ii. Meest gestelde vragen gebundeld 
iii. Niet erg veel deelnemers maar positief en nuttig  

d. Vergaderschema opgesteld ifv goed bestuur moet goedgekeurd worden 
i. Standaardpunten per maand 

ii. Zal mee met verslag opgestuurd worden aan bestuur, RvB zal dan feedback geven 
e. Nieuwe opstart: is nu het goede moment?  

i. Talentidentificatie (Mireille) 
ii. Blessurepreventie (Vera) 



5. Werkzaamheden Jeroen 
a. Topsport 

i. Hasselt blijft open voor topsport en ontwikkelprogramma 
ii. Kunstrijders van Hasselt:Topsport = Team elite en team A dus Loena, Nina en Team 

Phoenix). Voor hen vragen we dus ijs in Hasselt. Is enkel voor wie op de nominatieve lijst 
van Sport Vlaanderen staat 

iii. Mental coaching: overleg om toch ook iets te doen hierop (inzet van huidig niet gebruikt 
budget) 

iv. Geen wedstrijden snelschaatsen, Loena kan nog wél starten in Dortmund 
b. Financiën: 

i. Facturen moeten nog altijd goedgekeurd worden: afgesproken wordt dat Jeroen vanaf 
heden akkoord geeft (tot vorig seizoen deed Corne dat). Mails aan facturatie worden naar 
Jeroen doorgestuurd. 

ii. Formeel lopen budgetten BOIC via nationale bonden, tot hiertoe is dat voor Luna 
rechtstreeks naar sportvlaanderen gegaan (Wim Meiresonne): dat zouden we zo laten 
(moet ook door KBKF goedgekeurd worden)  

iii. Jeroen zal huidige facturen nog overlopen samen met Corné): Ludo stuurt alles door 
iv. Vraag Ludo ivm ontwikkelprogramma: wanneer dit budget betaald is en op welke 

rekening (Ludo zal Wim Meiresonne bellen daarover) 
6. Financiën 

a. Factuur electronische fluitjes : Ludo krijgt nog factuur aan, 8 stuks op, is ‘deel’ van levering. Is 
volledig aan Gunter terugbetaald en door hem aan leverancier dus deze deelfactuur mag 
geklasseerd worden. 

b. Samenwerking met boekhoudkantoor ‘De Kleine Prins’: lopend 
i. Hebben beginbalans nodig 

ii. Vragen ook gewenste structuur: analytische boekhouding van Sport Vlaanderen, luikII 
(moeten we nog overlopen, want codes 2020 zijn niet zelfde als 2021-2024) 

iii. Begroting 2020: is door Ludo aangevuld staat onder ‘bankzaken’ op drive maar moet ook 
nog nagekeken/aangevuld 

iv. Ludo krijgt nog introductie over facturatieprogramma 
v. Wat is TS48 (betaling in januari van Sport Vlaanderen)? Jurgen vraagt dit na. 

vi. Vergadering zal vastgelegd worden met Ludo, Gaby en Jurgen om luik II in meer detail te 
bestuderen (uitgegeven geld 2020 én boekhoudkundige codes) 

7. Briefwisseling 
a. Geen verder briefwisseling 

8. Varia 
a. VK: ijs/organisatie aan clubs vragen in de hoop dat dit gewoon doorgaat (door Maria aan clubs) 

i.  ‘onder voorbehoud van doorgang ivm covid’ 
ii. Lang weekend zoals afgesproken. 

b. Vraag Gunter ivm vergoeding officials op wedstrijden in kunstschaatsen: het verschil met 
snelschaatsen blijkt beperkt (minimale vergoeding) 

Communicatie Corona 

Op het einde van de vergadering (22h) werd het ministrieel besluit ontvangen. Op basis van de urgentie werd 
onmiddellijk overlegd met KBSF, VLSU en KBKF om een gezamenlijk schrijven aan alle clubs te richten gezien 
bleek dat ook voor <12 jarigen trainingen uitgesloten bleken. 

9. Datum/plaats volgende vergadering 
Nog te bepalen : 4/11 of 11/11.  

 


