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Vergadering Bestuur VLSU, 23/06/2021, Teams-meeting, 19u30 

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

Mireille Mostaert, Ludo Daemen 

• Verslag  en opvolging vorige vergadering 

o Geen verdere opmerkingen, verslag wordt goedgekeurd 

o We spreken af exacter te formuleren of een beslissing genomen is en hoe die wordt 

uitgevoerd 

• Aanstelling Annelies Dom 

o Wordt formeel goedgekeurd door RvB 

o Moet niet vervangen worden tijdens zwangerschap (info van Els Vanmol, Sport 

Vlaanderen) 

o Wordt aangesteld vanaf 23/6 

o Mireille zal bloemen overhandigen aan Vera 

• Mireille 

o Twizzit: operationeel, leden zijn ingegeven (ook 2020 zal ingevoerd worden). We 

kiezen voor contract van 5 jaar. 

o Rondvraag zomeropening Liedekerke 2022: clubs zullen aangeschreven worden, 

reactie aan secretariaat vragen (voor bepaalde datum). Vrijblijvende rondvraag. 

o Ijsbaan-uitbaters kennen onze federatie niet echt. Suggestie dat Mireille contact 

opneemt met de koepel van de ijsbanen. Wordt vervolgd. 

o Meten is weten: CO2 zou door ijsbanen moeten gemeten worden, dit is niet onze taak, 

Gaby overweegt aankoop CO2 meter voor zomerkamp. 

o Schaatskriebels/Schaatsen in de kijker, na overleg 1/6: voorstel gemeenschappelijke 

website VLSU, KBSF, KBKF (ijsschaatsen.be) wordt door RvB goedgekeurd. Grote rol 

voor kwikkie, kan ook op AV geïntroduceerd (kan ook ontwerpbudget voor 

vrijgemaakt worden). 

o Mireille en Annelies gaan nog extra overleg met clubs inrichten over jeugdsportfonds. 

o Cursus trainer B Shorttrack (opvolging door Gaby): akkoord dat Gert-Jan Goeminne en 

Alexandra Danneel dit uitschrijven. 

o Vraag mbt betalingen  

▪ Deelname M-factor:  

▪ Deel factuur moet nog met Sporta juist gezet (deel hebben aan Sporta 

betaald, deel aan VLSU). Factuur voor alle deelnemers. 

▪ Eigen deelname betaalt Mireille zelf, betreft haar functie als coach.  

▪ Skating Skills kamp:  

▪ Mireille geeft les in kamp, als coach, buiten haar functie als 

Sporttechnisch Coordinator.  

▪ Ludo zal ook daarvoor facturen opmaken. 

o Vragen clubs: opmerking dat ze niet goed het verschil kennen tussen 

regionale/nationale werking: dit op AV nog eens uitleggen. 
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• Jeroen 

o Topsport financiering:  

▪ nu pas toegekend. 

▪ Shorttrack relay & St en H “uitdagend”, wordt nu in detail bekeken wat kan 

binnen budgetten. 

▪ Aanvraag voorschotten: zullen in fazen betaald worden 

▪ Adriaan Dewagtere heeft contract bij defensie 

▪ Ontwikkelprogramma kunstschaatsen: positief onthaald,  

▪ Nina Pizzarone: Schrijven vanuit VLSU & topsportdirecteur om een oplossing te 

zoeken om A statuut en dus toegang tot de topsportschool mogelijk te maken.  

▪ Warre Van Damme en Nina Pinzarrone ontvangen scholarship van ISU. 

▪ Afronding budgetten 2020:  is opgelost, Jeroen wil nog finale terugkoppeling 

o Voorstel financiën om vlotter te werken. Facturen via landelijke koepel (KBSF & KBKF) 

laten gaan. Coaching wel bij VLSU. Sporttechnische zaken naar nationale koepels. 

Voorschotten kunnen ook doorgestort worden, ook BOIC zou voorschotten geven. Dit 

moet op papier uitgewerkt en doorgestuurd naar landelijke koepels & Sport 

Vlaanderen.  

o Werkingskosten Topsport directeur:  

▪ Op de toegekende budgetten (zoals aangekondigd) of op breedtesport ? Corné 

zal navragen bij Sport Vlaanderen. 

o Update topsport prestatie- en ontwikkelprogramma's. 

o Shared services: o.a. zalen/reizen: in principe wel interesse. 

• AV:  

o Alle clubs zijn aangemeld voor AV 

o Statutenwijziging is doorgestuurd samen met uitnodiging: deze aanpassingen staan 

‘ter discussie’. Enkel de aangegeven artikelen kunnen gewijzigd en gestemd worden. 

o Vraag over stemrecht van fusie-club Deurne: moet bekeken worden (ook op nationaal 

niveau). Artikel staat deze AV niet op de agenda. 

o Bij VLSU: PPT over structuren en hoe zaken werken, inhoudelijke sportprestaties meer 

in nationale koepels 

o Oproep nieuwe API. 

• Varia 

o Aanhouden domeinnaam www.vlaamseschaatsunie.be: wordt behouden. 

o Onkostenregelingen: vraag van Annelies ivm ‘thuiswerk’: onkosten mogen ingediend. 

o Voor schaatsers deze zomer nog ‘iets’ bijvoegen (Mireille komt met voorstel voor 

notitieboekjes). 

• Volgende vergadering 

o RvB : 4/8, 20h 

o Jurgen + Gaby + Mireille: juli  

o Nota: Mireille is op verlof 9-29/8 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlaamseschaatsunie.be%2F&data=04%7C01%7Cgaby.deckmyn%40uantwerpen.be%7C8967527bdb3c4fd278b608d935c2eb7a%7C792e08fb2d544a8eaf72202548136ef6%7C0%7C0%7C637599933560985046%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZfXJ3uvSssia8Nj%2B5d9L4bVFhA0BMVCie26037YJfL4%3D&reserved=0

