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Vergadering Bestuur VLSU, 23/12/2020, Teams-meeting, 19u30u 
 

Aanwezig: Jurgen Schroyen, Ludo Daemen, Maria Bouwens, Gaby Deckmyn, Vera Huys, Corné Lepoeter, Jeroen 
Straathof 

Verontschuldigd: Gunter Werner, Mireille Mostaert 

• Noteren aanwezigheden 
o De RvB heeft kennis genomen van het onverwacht overlijden van de schoonmoeder van Gunter 

Werner en biedt hem en zijn familie hun medeleven aan. 
• Goedkeuring verslag vorige vergadering – opvolging 

o Sponsorovereenkomst doorgestuurd (als bewijs voor doelstellingen) 
o Verslag wordt goedgekeurd 

• Werkzaamheden Vera en Mireille 
o Website VLSU 

▪ Sponsorovereenkomst: wordt opgevolgd 
▪ Wat we delen op website/twitter moet in delicate zaken en twijfelgevallen altijd door 

RvB/Jurgen goedgekeurd worden. Mireille volgt dit op. 
▪ structuur/wedstrijden die Vera heeft ontworpen mogen op de website komen (na 

nakijken door Gunter) 
o Jeugdsportfonds 

▪ Tussentijdse controle bezig 
▪ Puntenberekening: trainer A/B skeeleren telt ook, andere relevante opleidingen ook 
▪ Moet de trainer lid zijn van de club: ja, ook wekelijks les geven aan de club. Wordt later 

geëvalueerd om te bekijken of clubs hierdoor benadeeld worden. 
▪ Clubs die te laat waren zijn nu in orde. Krijgen wel een waarschuwing dat we volgend jaar 

strenger zullen (moeten) zijn. 
o Blessurepreventie 

▪ Doelstelling is attest voor schaats-specifieke blessure preventie en seminarie (met 
powerpoint) door Vera 

▪ We spreken af dat Vera Movenda (eerder uitvoerend), Frank en Titi (concept), en 
Matthias zal contacteren. Jeroen zal ze al op de hoogte brengen van de plannen tijdens 
EK.  

• Werkzaamheden Jeroen 
o Ontwikkelingsplan kunstrijden (ook werk van Mireille) in opstart 

▪ Samen met 7-tal coaches eerste vergadering gehad 
▪ Hangt uiteraard af van budgetten: ligt nu bij taskforce 
▪ Talentvolle schaatsers niet enkel op punten indelen, ook vaardigheden en fysieke 

componenten (sprongkracht)…om verder te onderbouwen. 
o Topsport 

▪ Rapportering 
▪ Kunst: 

▪ EK kunst gecancelled, Loena kan nog trainen in Eindhoven 
▪ Langebaan:  

▪ Swings en Vosté goed bezig 
▪ Stien en Sandrine mogen ook nog extra wedstrijd meedoen 
▪ ‘Bubbel’ mag nog voor wedstrijden in Heerenveen 



▪ Shorttrack 
▪ Zware val in Hasselt 

▪ Ward Péé en Adriaan Dewagtere kunnen vrij snel beginnen aan 
revalidatie 

▪ Proces met Sportvlaanderen om dit op te volgen en te evalueren 
▪ Risico-analyse gevraagd door Sportvlaanderen 

▪ Ook met coaches en Gunter besproken, en met KBSF 
▪ Draaiboek voor terminologie als je ambulance belt wordt 

opgesteld 
▪ EHBO opleiding coaches: specifieke modules aanvragen 

via rode kruis 
▪ EHBO koffer specifiek voor shorttrack (snijwonden) 
▪ Snijvaste kleding: inventarisatie en eventueel aanpassing 

regels en voorwaarden (zal op KBSF verder besproken 
worden) 

▪ EK zal doorgaan, definitieve selectie na 9/1 
▪ Jeroen zal naar EK gaan als ‘teamleader’ maar vooral om omkadering te 

ondersteunen  
▪ Rapportering aan Sportvlaanderen: 

▪ Boekhouding systeem is nu al veel beter/transparanter 
▪ Deadline eind maart 

▪ Ondersteuning niet-Olympische disciplines door Sportvlaanderen  
▪ Synchroonschaatsen zit daaronder 
▪ ondersteuning mogelijk maar criteria (cultureel erfgoed) nog niet onderzocht, top 

8 wereld is nu niet haalbaar. 
▪ RvB wil zich hierop richten, maar niet duidelijk of dit onder topsport of 

breedtesport valt, wordt verder onderzocht. 
▪ Jeroen bekijkt het nog met Bert Six ivm met criterium ‘cultureel erfgoed’. 

Indienen kan tot 17/1 
• VK 2021 en 2022 

o VK 2021 wordt toegewezen aan Hasselt. Uiteraard wordt dit herbekeken naar gelang COVID 
situatie 

o VK 2022: nog te vroeg om dit vast te leggen 
• Financiën 

o Budget voor jeugdsportfonds moet tijdig beslist (voor 7/1), als ‘voorziening’ en later uitbetaald 
aan clubs. Hoeveel we kunnen besteden is nog niet duidelijk 

o Onkostennota KBSF skillsattest – mascottepak: Gaby vult code in AJ1d 
o Verdeling tussen de jaren van sommige budgetten niet goed – wordt bekeken. 

▪   
• CGES 

o Casus Grensoverschrijdend gedrag wordt besproken.   
▪ Gerechtelijke uitspraak volgt 
▪ Contact met kabinet Weyts & Sophie Cools (Sport Vlaanderen) betreffende onze houding 

was vrij positief 
▪ Jurgen nam ook al contact op met ICES die suggesties had 

▪ Niet in discussie gaan over inhoud van persartikel/rechtszaak 
▪ API-werking in de verf zetten 

▪ Na uitspraak wordt teruggekoppeld naar CGES en geheel proces evalueren 
▪ Reglement verder uitwerken zodat we meer slagkracht hebben als iets gelijkaardig zich 

voordoet – afstemmen met Vlaams Sport Tribunaal 
▪ Alle communicatie via voorzitter was juiste keuze 
▪ Al op voorhand nadenken over communicatie na rechtzaak, en ondersteuning vragen aan 

ICES (bv. al afspraak maken) 
▪ API werking moet echt duidelijk zijn: meldingen moeten sneller binnenkomen 
▪ Gedragscode coaches 
▪ Na uitspraak zullen we ook de club verder laten begeleiden door Marij 
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o Webinar API 
▪ Positief, 20 aanwezigen 
▪ Marij heeft algemene uitleg gegeven 
▪ Mireille heeft het geheel praktisch gemaakt in 2e deel 

• Briefwisseling 
o Corona – trainingsmogelijkheden 

▪ Hoewel we begrip hebben voor de frustratie van vele schaatsers,  kunnen wij als federatie 
niet beslissen wie waar actief is 

▪ Wij houden ons niet bezig met ijsbaanuitbating 
• Werking bestuursleden en personeelsleden: 

▪ Volgende maanden zal iedereen bijhouden hoeveel tijd ze waaraan besteden 
▪ Dit gebruiken we om zowel tijdsindeling, werklast en vergoedingen te optimaliseren 
▪ Ook belangrijk om onze werknemers beter te ondersteunen 

• Bespreking  
o vergoedingen voor medewerkers bijkomende taken  
o we vragen Vera en Mireille te onderzoeken hoeveel les de clubs hebben kunnen geven dit jaar. 
o extra overleg over analytische codes/boekhouding: 

▪ 30/12 namiddag 13h30 (Ludo, Jurgen, Gaby, Corné) 
• Datum volgende vergadering: woensdag 20/1/2021, 20h 

 


