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Vergadering Bestuur VLSU, donderdag 22/04/2021, Teams-meeting, 19u30 

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

• Vorig verslag wordt goedgekeurd 

• Werkzaamheden Jeroen 
o voordracht Kevin van der Perren voor topsportcommissie wordt unaniem goedgekeurd 
o terugkoppeling Topsportcommissie 19/4 

▪ Jeroen heeft prestatieprogramma’s op topsport drive gedeeld, bestuur kan info vragen 
▪ Doorstroming tussen niveaus werd besproken, niet enkel op basis van prestaties 
▪ Gedragscodes: beter iets van KBSF/KBKF/VLSU samen? Addendum over bv. kleding kan 

nog apart. Corné en Jeroen werken voorstel uit. 
▪ beroepsprocedure (wat als er een atleet niet akkoord is) kan onderdeel zijn van 

programma’s: wordt aan gewerkt. Is verwijzing naar onze tuchtcommissie genoeg? Tegen 
volgende vergadering voorstel op basis van hoe andere federaties dat doen.  

▪ inspraak topsporters organiseren: wordt bekeken, nu informeel 
▪ NADO: wil educatieplan: kan dit vanuit NADO dan willen wij meewerken bv. Op dag dat 

atleten aanwezig zijn NADO laten komen. 

• Werkzaamheden Vera en Mireille 
o Rapportering aan Sport Vlaanderen 

▪ Nog enkele aanpassingen gevraagd door Els Van Mol, al aangepast (zachte indicatoren en 
planning) 

▪ Bestuur keurt aangepaste jaarverslag en werkingsverslag goed 
▪ Financiële documenten moeten nog aangevuld: analytische details (lijst van alle 

boekingen). Ludo vraagt het aan boekhoudkantoor. 
▪ Voorstel om datum ledenaangifte vast te leggen op 31/12: goedgekeurd door alle 

aanwezigen, Mireille geeft dit door aan Sport Vlaanderen. 
o Stimulatie van minder bekende sporten: samengezeten met Anthony Grevisse over synchro, 

ijsdans en paarrijden: tijdens BK laten optreden. Seminarie om kuren te laten evalueren. Evt. 
samen met Nederland een laagdrempelige wedstrijd. Langebaan in toekomst ook. 

o communicatie KBKF-VLSU: er blijkt een nieuwe persoon aangesteld voor KBKF facebook, dit was 
niet gecommuniceerd. Er moet samengewerkt worden tussen federaties. Vera wordt al 
uitgenodigd op KBSF vergaderingen. 

o stages gepland komende zomer 
▪ -13 shorttrack: zomerkamp Mechelen 8-14: Gaby stuurt door aan Mireille. 
▪ Trainingsweekenden voor iets groteren (samenwerking met Luxemburg/Nederland): 

wordt door Corné verder uitgewerkt. 
▪ ‘iets’ rond kampen die door clubs worden ingericht? Vraag aan clubs, en die informatie 

delen. We moeten het zomerijs in Belgïe benutten. Dit moet voor jeugdsportfonds 
sowieso doorgegeven worden. 

• Organisatie AV 
o Online 
o Zaterdag 26/6 voormiddag, liefst weer samen met KBSF & KBKF? (Corné mailt rond of dit kan voor 

RvB KBSF, Gaby verandert evt.  zaalhuur).  
o Mandaten bestuursleden lopen tot (juni) 2022 dus dit al vernoemen en oproepen voor 

kandidaten. 
o Voor volgende vergadering: presentatie uitgaven en inkomsten voor AV. 
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• Beslissing platform 
o Twizzit of eigen systeem via Maarten? Twizzit is al afgewerkt, volledig platform, totale prijs 

volgens offerte mits jaarlijks stabiele prijs  (max toename/jaar). Webinars en support voorzien en 
inbegrepen. Federaties hebben inspraak bij ontwikkeling. Nog navragen hoe dat loopt voor 
bestaande gebruikers. Alle aanwezigen stemmen voor Twizzit. 

o Presenteren op AV. 

• Terugkoppeling commissies  
o Moeten online gezet. 
o CGES : moeten federatie evalueren + data dat die samenkomen doorgeven aan Mireille  
o DC: casus grensoverschrijdend gedrag behandeld 
o GC: twee casussen in behandeling 

• Fusie KBSF-KBKF 
o Gesprekken zijn geïnitieerd. Bal ligt nu bij FFPA. 

• Varia 
o Vraag vanuit KBSF ivm webondersteuning: is voor Maarten ook veel werk voor VLSU, maar 

grotendeels betaald door KBSF. Vanaf nu vragen we aparte facturen aan Maarten (half/half). Voor 
het reeds betaalde laat KBSF Jana overzicht maken en maakt voor helft onkostennota aan VLSU.   

o Vraag ivm openstelling Liedekerke zomer. We zullen rondvragen. 
o Vraag kledij regionale trainingen: we bekijken dit verder, in ieder geval een goed idee 
o Toetreden en uittreden van commissies: hebben we (nog) geen termijn voor gezet.  

• Opvolging Vera 

o Opzeg op 15/5 zodat er voldoende overlap is lijkt beste 

o Vervanging bij voorkeur vanaf 1/6  

o Suzanne kan wel, als we tijdelijk onvoldoende VTE hebben inspringen voor heel korte periode 

maar is niet geïnteresseerd in halftijdse betrekking 

o Procedures formeel afronden: vragen aan Sport Vlaanderen hoe dat zit. 

o Vacature snel opstellen en verdelen 

▪ Vragen naar pedagogische vorming (is vereiste voor ontwikkelprogramma’s) 

▪ Op sport-specifieke sites en op eigen website en social media 

▪ In kaart brengen hoeveel uren we precies willen/moeten aannemen om zéker 1 VTE uit te 

komen 

• Volgende vergadering 12/5 

 

 


