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Verslag vergadering Bestuur VLSU 

Aanwezig: Jurgen Schroyen, Maria Bouwens, Ludo Daemen, Gunter Werner, Corné Lepoeter, Gaby 

Deckmyn, Annelies Dom, Mireille Mostaert, Jeroen Straathof 

Verontschuldigd: Jeroen sluit vanaf 20u aan bij vergadering BOIC 

Maandag 13/12/2021, 19u, De Nekker, Mechelen, zaal Stokvis 

• Goedkeuring verslag vorige vergadering & opvolging 

o Verslag wordt goedgekeurd 

o Facturatie aan clubs voor leden is afgewerkt 

• Topsport 

o Zie verslag Jeroen 

o Bij elke RvB financiën in beeld brengen  

o Voorstel om API werking nog eens aan coaches en topsporters onder aandacht te 

brengen wordt aanvaard door RvB. Post daarvan op internet (met filmpjes van Gerda 

en Marij) 

o We wachten nog op officieel schrijven maar langebaan Stien, Bart en Matthias 

geplaatst voor OS (shorttrack is al officieel) 

o Financiën komende weken:  

▪ Alle facturen en onkostennota’s moeten ingediend zijn voor 31/12 

▪ Op voorhand zien of er budget over is, eventueel factuur kleding indienen 

o Sportschool Hasselt: project talentontwikkeling. Doel is om ‘tussenlaag’ onder be-gold 

te krijgen.  

▪ We bekijken binnen VLSU om dit in een format te krijgen dat breder uitrolbaar 

is (van clubs, disciplines, atleten).  

o Ontwikkelprogramma kunstschaatsen: criteria opgesteld, op basis van BK nieuwe 

instroom, instroom toelaten vanaf 1/1/2022 en nog eens 1/9/2022   

o Briefwisseling : Ryan Thompson (CGTN Europe TV story on Bart Swings) is 

doorgestuurd 

• Breedtesport 

o Activiteiten tijdens OS 

▪ Zichtbaarheid van onze atleten loopt vrij goed 

▪ Zorgen dat de sport hierdoor groeit 

▪ Voorstel individuele actie, clubactie, school: 

▪ online aankondigen  

▪ tik-tok filmpjes laten insturen (moedig de atleten aan) 

▪ Te winnen: ‘schaatsles met jouw klas’, atleten op bezoek laten gaan, 

individueel kan ook kledij als prijs  

 



o Rapportering Sport Vlaanderen :  

▪ functioneringsgesprekken: lopende. Jeroen nog te doen door Corné en Jurgen 

(nadien worden deze op RvB nog besproken), Mireille is gebeurd 

▪ Evaluatie API lopende (Annelies heeft document voorbereid- wordt met Maria 

afgestemd)  

▪ tekst Goed bestuur wordt door RvB goedgekeurd  

▪ bestuursleden ondertekenen overeenkomst 

o Personeelszaken:  

▪ RvB zal Mireille toegang geven tot de data sociaal secretariaat 

▪ Sociale media moet anders georganiseerd worden voor efficiëntere 

communicatie. 

▪ Agenda’s delen via google agenda? Gaat niet met VLSU account. Andere 

mogelijkheden bekijken met Maarten in Oneweb. Mireille bekijkt of dit in 

Twizzit kan. 

o Briefwisseling : extra CORONA budget vanuit Sport Vlaanderen beschikbaar voor e-

learning 

▪ Tegen volgende vergadering bekijken we wat mogelijk is 

o Representatieve raad: Op 20/12  

▪ zeker ook ter sprake brengen dat er nieuwe kandidaten nodig gaan zijn tegen 

juni 

o Op VLSU facebook te weinig breedtesport dit moet beter 

• Financiën 

o Continuïteit en afsluiting boekjaar 

o Filmsysteem shorttrack (voorstel Maarten Slembrouck) 

▪ We gaan akkoord met deze uitgave mits transparantie en feedback 

▪ Ook voldoende en stevige transportkoffer aankopen 

o Startpistool snelschaatsen: 2600 mag aangekocht worden door Gunter  

o 2e kwikkie pak & opbergtas: wordt besteld door Corné 

o Kleine speelmateriaal aankopen en stockeren op verschillende ijsbanen voor de 

verschillende clubs. 

o Twizzit 

▪ Als wij actieplan nemen dan kunnen clubs met uitgebreid pakket meer, en wij 

meer 

▪ Clubs die geen uitgebreid pakket hebben extra steunen? Nog af te kloppen 

▪ Op representatieve raad bespreken 

o Excell 2 – onduidelijkheid over deel topsport en wat daarin kan/moet 

▪ Dit herbekijken we volgende keer 

▪ Analytische codes bij zaken die betrekking hebben op vorig jaar en waarvan 

code veranderd is, factuur uitbetaald in 2021 maar opgemaakt in 2020: aparte 

lijn voor voorzien ‘verrekening vorig boekjaar’ en ‘verrekening volgend 

boekjaar’   

o Coronabudget 28000 ingekomen of niet en wat doen we ermee? 

• Varia 

o VK Shorttrack: wordt afgelast, ook beneluxcup 12/2 liedekerke afgelast 
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• Datum volgende vergadering nog niet vastgelegd 


