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Vergadering Bestuur VLSU, 20/01/2021, Teams-meeting, 19u 
 

Aanwezig: Jurgen Schroyen, Ludo Daemen, Maria Bouwens, Gaby Deckmyn, Corné Lepoeter, Jeroen Straathof, 
Mireille Mostaert 

Verontschuldigd: Vera Huys 

• Noteren aanwezigheden 
• Goedkeuring verslag vorige vergadering – opvolging 

o Ter herinnering: iedereen wordt gevraagd hoeveel uren ze besteden aan VLSU taken, en aan wat 
o Verslag wordt goedgekeurd 

• Werkzaamheden Jeroen 
o Voltijdse positie Jeroen goedgekeurd 

▪ Werd door Sport Vlaanderen rechtstreeks aan Jeroen gecommuniceerd. Opnemen met 
Sport Vlaanderen. 

o Ontwikkelingsprojecten kunst en langebaan mogelijk mits goed onderbouwd plan. 
o Ontwikkelingsplan kunstrijden (ook werk van Mireille) in opstart, Jeroen overlegt ook met Vera 

Van de Caveye. Hopelijk tegen volgende vergadering verder te laten bekijken 
o Ontwikkelplan snelschaatsen: wordt ontwikkeld door Jeroen in overleg met Stijn Turcksin 
o Ontwikkelplan shorttrack: vraag loopt over budgetten Be-Gold (of die ook via Sport Vlaanderen of 

via KBSF gaan): wordt vervolgd 
o Volgende week precieze bedragen van lopende projecten 
o Afwikkeling budgetten 2020:  

▪ Processen geraken stilaan op orde 
▪ Nog te veel facturen pas eerste week januari ingediend 

o Toekomstig proces:  
▪ In  midden juni en midden december altijd Ludo/Corné/Jeroen samen overleggen welke 

budgetten er nog zijn, en dat aan coaches doorgeven 
▪ Coaches moeten tijdig indienen en administratie op orde houden (Jeroen spreekt hen er 

op aan) 
▪ In de toekomst per kwartaal werken. Dat zou met voorschotten van sportvlaanderen 

kunnen. Penningmeester/Jeroen/sportvlaanderen (Wim Meiresonne) overleggen 
hierover 

▪ Coaches per maand laten indienen, niet pas op het einde 
▪ Coaches hebben inzicht in overzichtstabel, dus moeten ze dat ook opvolgen 
▪ Kosten in rekening brengen als je meer dan 1x per maand zaken insturen, of veel te laat. 

▪ Wat valt er onder ‘extra administratiekosten’, het mag ook niet net méér werk 
geven voor Ludo – Corné maakt voorstel 

▪ Bv. vanaf nieuw seizoen 
• Werkzaamheden Vera en Mireille 

o Jeugdsportfonds: is goedgekeurd, maar minder dan gevraagd budget 
▪ Details doornemen in aparte vergadering: Vera, Mireille, Gaby en Jurgen 
▪ Shorttrackclubs en langebaan halen gemiddeld minder punten (hetgeen ook wel 

verwacht was door oa aantal leden) 
▪ Uniformiteit voor volgende keer verhogen 



o Luik II 2020 voor Sport Vlaanderen : 
▪ Dient in april ingediend te worden (gehaalde doelstellingen en budgetten)  
▪ Vraag aan RvB om aanvullingen zelf door te voeren 
▪ Staat op verzameldocument VLSU 
▪ Mireille heeft ook al document opgemaakt met alle acties ivm corona die immers niet 

‘voorzien’ waren 
o Voorstel om Twizzit te overwegen: tool voor ledendatabase en communicatie (community), 

federaties én clubs kunnen dat gebruiken 
▪ Handig voor ledenlijsten en administratie 
▪ Facturatie van leden en rapportage aan Sport Vlaanderen is daarmee vrij gemakkelijk 
▪ Infosessie/demo aanvragen 
▪ Verder onderzoeken wat we precies willen, bv. dropout opvolgen 
▪ Zeker ook alternatieven bekijken 
▪ Ook volledigere database van onze topsporters (paspoortnrs,id kaarten, foto…) – eerder 

andere database 
o Verslagen over API’s en eigen werking nodig om in te dienen. Maria zal dit opvolgen (ook 

Matthias contacteren)  
• VK 2021 

▪ Enkel voor -13 verwachten we kunstschaatsen: indien omgevormd tot A+B competitie 
dan een 20-tal A en 40-tal B schaatsers: samen 1 volle dag (9 tot 20h). Voor shorttrack: 40 
tal. Beslissen tegen 1 februari (vergadering 21/1 – 19h30). 

• Casus CGES 
o Er is een gerechtelijke uitspraak. Kopie van vonnis gevraagd. Inzage enkel voor bevoegden owv 

vertrouwelijkheid/privacy (zie ICES). 
o Terugkoppeling naar Commissie Gezond en Ethisch Sporten voor (laatste) advies, dan laatste fase 

in Disciplinaire Commissie : sanctie bepalen. Toekomst : tuchtreglement uitbreiden. 
• Briefwisseling 

o Corona – trainingsmogelijkheden 
▪ We blijven bij ons standpunt: hoewel we begrip hebben voor de frustratie van vele 

schaatsers,  kunnen wij als federatie niet beslissen wie waar actief is en moedigen wij 
verdere verplaatsingen niet aan. 


