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Vergadering Bestuur VLSU, 03/03/2021, Teams-meeting, 19u30 
 

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

• Noteren aanwezigheden 
• Goedkeuring vorig verslag – opvolging 

o Nog bezig met commissies samen te stellen, daarom nog geen gevolg  aan uitspraak ivm 
schaatscoach, dit brengen we zo snel mogelijk in orde 

• Werkzaamheden Jeroen 
o Prestatieprogramma's, 

▪ Kosten naar de juiste partners doorfactureren (KBSF moet naar BOIC en niet naar Sport 
Vlaanderen, nog door te geven aan Jana). Kiné & lentestages wel. 

▪ Plannen komend seizoen worden uitgewerkt tegen 2/4 
▪ Deze worden door Sport Vlaanderen 20/5 op taskforce besproken  

o Ontwikkelprogramma’s kunst en langebaan (road to ice) worden opgestart 
▪ Inhoudelijk bijna af 
▪ Provisionele middelen 

▪ Voorstel om dit gewoon te verdelen 50/50 (maar zal sowieso afhangen van 
verdere invulling van de programma’s) 

o Werkingskosten topsportdirecteur:  
▪ Moet opgenomen per prestatieprogramma voor zover betrekking op die programma’s 
▪ Andere werkingskosten kunnen mee bij loonkosten 
▪ in andere federaties ook tussenkomst nationale federaties in deel kosten: hier is 

momenteel allicht bij de nationale bonden geen ruimte voor 
o ISU scholarships 

▪ Via nationale bonden 
o Attesten verplaatsingen: nominatieve lijst BTA formulier: er heerst onduidelijkheid over de 

noodzaak iemand op de lijst te krijgen, een attest vanuit de federatie zou voldoende zijn. 
• Nieuwe decreet topsport 

o Actieplan per discipline komt op google drive, ook SWOT analyse en tools 
• Financieel 

o Factuur moet (eerst) in boekhouding van de “klant” hetzij KBSF of VLSU. Er wordt bekeken of 
KBSF via onkostennota’s kan werken. Wat met doorfactureren van KBSF aan VLSU indien BTW 
wordt verlegd ? 

o Openstaande factuur: wordt zsm opgevolgd 
• Werkzaamheden Vera en Mireille 

o Jeugdsportfonds 2020 afgesloten, opstart 2021 
o Blessurepreventie programma 

▪ Off ice oefenpakket aanbieden (dit kunnen ze ook in zomermaanden) 
▪ Doel: drop out door blessures verminderen 
▪ Sportvlaanderen heeft ook project daarover 
▪ We zullen onder ‘gezond sporten’ ook in intern reglement steken wat we verwachten van 

testen/controles. Daarna ook clubs op de hoogte brengen. Afstemmen met Matthias. 
▪ Sport Vlaanderen vroeg ook of wij leeftijdsgrenzen hebben: wij hebben dat nu niet. ISU 

heeft dat net geschrapt. We laten het zo. 



o Ledenaangifte:  
▪ lidgeld is jaarlijks vanaf 1/1, ledenaangifte zou logischer zijn in december (let op: vanaf 

1/12 kan in de huidige database worden ingeschreven voor het komende jaar). Nu heeft 
Mireille soms dubbel werk. Indien we overgaan op ander inschrijvingssysteem (twizzit) 
opnieuw bekijken. 

▪ Mail adressen van clubs: we moeten  adressenlijst hebben wat ‘onder’ clubs zit 
o Tegen 31/3: jaarplan en luik II voor 2019 en 2020 terug nakijken. Van 2019 kloppen snelschaatsen 

aantallen schaatsers niet (bij fusie) per club: Gaby stuurt ledenlijst door aan Mireille  
▪ Vergadering vrijdag 12/3 Jurgen/Mireille/Gaby 

o Goed bestuur: wijzigingen statuten zou goed zijn, mits paar wijzigingen veel beter in orde 
betreffende sportvlaanderen wensen en dus meer toelagen. 

▪ Jurgen, Vera, Mireille en Maria zullen dit voorbereiden, dan voorleggen aan RvB, 
uiteindelijk moet dit naar AV voor goedkeuring  

o Zelfevaluatie: ook van adviesorgaan CGES is evaluatie over ‘federatie’ gevraagd door SPVL. Dit 
wordt aan Mathias gevraagd 

o Website VLSU:  
▪ onze verslagen moeten aangevuld worden (taak voor Maria) 
▪ luik over welbevinden 

o Voorstel geschenk aan API’s: Vera zoekt uit of dat nog kan, Maria zoekt eventueel adressen 
• Commissies 

o Geschillencommissies, Tuchtcommissie (disciplinaire):  
▪ Kandidaturen werden ontvangen 
▪ Lijst: Maria stuurt volledige namen door. Jurgen vult ze aan in Intern Reglement. Maria 

mailt de personen dat ze aanvaard zijn + in welke commissie. Ze mogen zelf overeen 
komen wat taakverdeling is en dat dan doorgeven aan RvB. Jurgen zal hen contacteren en 
eerste vergadering openen. 

• Twizzit 
o Kostprijs (3-5/lid voor clubs), maar sterk platform voor communicatie, heel uitgebreid & wordt 

reeds gebruikt door meerdere clubs. Jurgen vraagt specifieke offerte (evt ook Mireille bij), 
volgende keer beslissen. Zou wat betreft boekhouding compatibel zijn met De Kleine Prins dus 
facturen kunnen dan online. Ludo kan evt. aansluiten bij volgende contact. 

• Opstart Skills Attest Hasselt 
o Topsportschool Hasselt: voorstel Corné om skillsattest ook aan leerkrachten LO aan te leren & 

verdelen wordt unaniem positief onthaalt. Ook Vera zal betrokken worden, later ook Mireille (en 
Kwikkie dan ook uitbreiden naar kunstschaatsen) 

• Fusievoorstel nationale federaties: pas morgen vergadering, dus agenda-item naar volgende vergadering. 
• Varia 

o Contactgegevens VLSU: 
▪ Nu enkel tel nr API vermeld: alles komt bij Marij terecht: we voegen tel nrs toe van 

bestuursleden 

Volgende vergadering 24/3 19h30 

 

 


