
Vlaamse Schdatsunie vzw
Maatschoppelijke zetel: Melkouwensteenweg 4, 2590 Berlaar.

Algemene Vergadering VLSU
Zaterdag 26 juni 2021, 9u30
Via teams meeting

Dagorde

1. Goedkeuring van de aanwezigheidslijst - opname van de pensonen die voor de club zal
stemmen.

Er zijn 16 clubs aanwezig en 2 clubs vertegenwoordigd via volmacht.
Verderzijn er 2 clubs afiarezig (NOT, ERL) waarvan I verontschuldigd (NOT).

AFKOR
TING

CLUB- AANTAL
LEDEN

VERTEGENWOORDTGER(S)
*stemoerechtiod

BKSC Bruqse Kunstschaatsclub 31 Leen Vermeiren. Olivler Van $teen
DSH Die Swaene Heist 64 Annemie De Preter
HSK Hasseltse Schaatsclub 109 Katrien Dirix
AKR Antwerpse Kunstschaatsclub

Ruooeveld
176 Myriam De Pauw, Erik Boens

KHL Kunstschaatsclub Heuvelkouter
LÍedekerke

91 Volmacht aan HSK

KPt Kunstschaatsclub Pirouette
Leuven

55 Ghristel Wevmeensch

GSK Gentse Schaatsclub Kristalliin 99 Rudy De Hauwere
NLL Figure Skating Nieuw Luna

Lommel
26 Ronnv Hanegreefs

KNH Kunstschaatsclub Netepark
Herentals

52 Volmacht aan DSH

ASW Antarctica Skate \Mlriik 87 Laurence Novalet
KHM Kunstschaats Academie Hivernia

Mechelen
141 Pierre GovvaeÉs

BSC Boudewijn Schaats Club 44 llllarii Timmerman, Franky Vanhooren,
Saskia Desolinter

LBSG Lanqebaan Schaatsclub Gent 44 l(oen Lippens
NLSV Noord-Limburgse

Snelschaatsverenioino
34 Anne Michiels

STKG Shorttrackclub Kristallijn Gent 30 Fabienne Coremans, Maarten
Slembrouck

IRTA Antarctica lce Racinq Team 41 Koen Turcksin
TNT Turnhoutse Nieuwe Tornado's 12 Lis Van Mierlo, Herman Smets (geen

stemrecht)
YDS lisschaatsclub De Schaverdiin 49 Caro Raven. Stiin Michielsen

NOT Kunstschaatsclub Nieuw
Olympia Turnhout

10 Afwezig (geen stemrecht)

ERL Easv Riders Leuven 43 Afirezig
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Aanweziqe bestuursleden :
Voorzitter: Jurgen Schroyen,
Penningmeester: Ludo Daemen,
Secretaris: Maria Bouwens,
Bestuurslid: : Corné Lepoeter,
Bestuurslid: Gunter Werner Verontschuldigd: Gaby Deckmyn, ondervoozitter

Sporttechnisch coórdinatoren :
Mireille Mostaert, Annelies Dom

Directeur.Topsport :
Jeroen Straathof

2. Aanduiding van de stemopnemers
De secretaris wordt aangesteld als stemopnemer. De stemming zalgebeuren op afroep.

3. Verwelkoming door de voorzitter
De voozitter venuelkomt alle aanwezigen.
De voozitter wijst verder op de personeelswissel. Vera Huys, die recent stopte als
Sporttechnisch coordinator, wordt bedankt voor haar werk sinds de fusie in 2020.
Annelies Dom zal voortaan haar taken overnemen, en stelt zich kort voor.

4. Jaaruerslag2A2O
Breedtesport : M ireil le Mostaert, S porttech nisch coërdinator
Topsport : Jeroen Straathol Directeur Topsport. Zie bijlage.
Goed bestuur : in2020 waren er geen belangenconflic{en.

. 5. Verslag van de penningmeester en voorstelling van de jaarrekening 2020

De jaanekening 2020 wordt door de penningmeestertoegelicht. Zie bijlage.

Opmerking : zowel voor topsport als voor breedtesport werden een aantal terugbetalingen van
subsidievoorschotten ontvangen van Sport Vlaanderen voorzien. Niet alle items uit de begroting
konden immers werden gerealiseerd, meestalomwille van COVID-19. De eindafrekening
vanwege Sport Vlaanderen voor Topsport is nog lopende. Voor breedtesport moet de
eindafrekening nog ontvangen worden.

6. Verslag van dê commissarissen

Myriam De Pauw nam deze taak op zich. Op basis van wat zij heeft kunnen vaststellen en de
steekproeven die werden genomen, werd de boekhouding gevoerd zoals het hoort.

7. Goedkeurlng van de rekeningen 2020 en kwijting aan het bestuur VLSU en de
commissarissen.

De rekeningen 2020 worden goedgekeurd en kwijting wordt verleend met éénparigheid van
stemmen.

8. Voorstelling en goedkeuring van de begroting 202í

De begroting2A2l wordt toegelicht door de penningmeester. Nog niet alles is gekend dus een
voozichtig iets zeker voor topsport. Bedragen zijn min of meer zoals in 2020. Zie bijlage.

De begroting 2021 wordt goedgekeurd met éenparigheid van stemmen.

7 
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9. Statutenwijziging (aÉikelen 22 - 26 - 27 - 3Í - 38)

Erik Boens : voorstel om een eventuele wijziging van artikel 20, gezien de fusie van AKR en
f RTA. Dit kan echter niet op deze AV want artikel 20 staat niet op de agenda. Het voorstel zal
ondezocht worden.

Artikel22

Att. 22. Geldige besfssrngen

Behoudens in die gevallen waar door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten
bijzondere meerderheden vereist zijn, kunnen geldige beslissingen enkel genomen worden indien
minstens de helft plus één van de stemsereqhtisdeJeden aanwezis of Veltesenwoordiqd is. en een
absolute meerderheid van alle stemgerechtigde leden, afwezigen, blanco stemmen en onthoudingen
inbegrepen, de motie steunt.

Op aanvraag van één lid wordt een óesfssrng genomen per geheime stemming. Voor stemmingen welke
een persoon aangaan wordt altijd de geheime stemming toegepast.

De besluiten binden al de leden, ook als zijtegenstemden, of niet.

Het artikelwordt goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.

Artikel26

Aft. 26. Duur van het mandaat

Het Bestuur wordt telkens op de statutaire Algemene Vergadering in het jaar van de Alympische
Winterspelen verkozen en door de Algemene Vergadering benoemd voor een termijn van vier jaar. Hun
opdracht eindigt bijde sluiting van de statutaire Algemene Vergadering.

Bestuurders zijn herbenoembaar. Een bestuurslid oefent evenwel hoosstens twee opeenvolgende
volledise mandaten dezelfde functie uit.

lndien een bestuurslid tijdens het mandaat wordt veNangen, geldt de benoeming van de veruanger
s/ecDfs voor de resterende periode van het betreffende mandaat.

Het artikelwordt goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.

AÉikel27

Verschillende reacties vooraleer de definitieve tekst tot stand komt, oa naast Directeur ook
werknemer bij de vereniging mee opnemen, arbeidsrelaties, belangenconflict, hetzelfde ambt
bekleden bij de nationale bonden. Verdere verduidelijkingen zullen gebeuren via het Intern
Reglement
Het artikelwordt op basis van de discussies als volgt aangepast en goedgekeurd met
éénparigheid van sternmen :

Att.27.

Het Bestuur kiest binnen zijn eigen rangen de funeties van voorzitter, vice-vaonitter, secretaris en
penningmeester, en eventuele andere die in functie van de noden specifiek toegewezen moeten worden.

Voor elke bestuursfunctie qgldt dat de functie voor hooqstens twee opeenvoloende mandaten door
eenzelfde bestu urslid wordt uitoeoefend.

De taken van worzitteren vice-voorzifter kunnen niet worden uitgeoefend door bestuurders voorgedragen
va n u it dezelfde Sportta kco mmrssrb.
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Een bestuursfunctie is onverenigbaar met:
- een fun.ctie binnen de Disciplinaire Commissie
- een functie binnen de Commissie Gezond en Ethisch Sporten
- een functie als werknemer van de vereniging
- een functie als directeur (bvb Directeur TopsporÍl

DQ voonítter. onderuooaitter. secretaris:qeneraal en penninqmeester bekleden biivoor4eur niet hetzelfde
ambt binnen de nationale bonden.

Artikel 31

Art. 31. Raden en commrssies

Het Bestuur kan, voor de goede werking van de vereniging, alle nodige raden, commrbsies en
werkgroepen oprichten. Bevoegdheden, werking en samenstelling hieruan worden beschreven in het
Intern Reglement.

Binnen de srenzen van de verenioins kunnen echter qeen zelfstandiqe of autonome entiteiten bestaan die
een eioen beleid kunnen bepalen dat afwiikt van het door de Alqeryene Veroaderino of door het Bestuur
vastselesde beleid.

Het artikelwordt goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.

Artikel 38

Art. 38. Tegenstrijdig belang

Wanneer het Bestuur een bes/rbsrng moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder
zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat stijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken
bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders voor het Bestuur besluit neemt. De verklaring en
toelichting over de aard van dit strijdig belang wordt opgenomen in het verslag van de vergadering van het
Bestuur die de bes/issrng maet nemen. Het is het Bestuur niet toegelaten deze óeslissing te delegeren.

De verklarinq en toelichtinq wordt te,vqns opgenomen in een reoister van belanoenconflictqn.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het Bestuur
over deze bes/issrngen of verrichtingen, noch aan de stemming hierover.

Wanneer de meerderheid van de aanwezige of veftegenwoordigde bestuurders een belangenconflict
heeft, of indien het Bestuur wil overgaan W een com.merciële transactie met een derde partii wqarmee
een bestuurder een relatie heeft van commerciële of familiale aard. dan wordt de óeslisslng of de
venichting aan d:e Algemene Vergadering voorgelegd. lngevalde Algemene Vergadering deze bes/issíng
of venichtÍng goedkeurt, zal het Bestuur ze uitvoeren.

Deze procedure is niet van Íoepassrng wanneer de beslissrngen van het Bestuur betrekking hebben op
gebruikelijke verichtingen die plaatshebben onder de vootwaarden tegen de zekerheden die op de markt
gewoonlijk gelde n voor sooftgelijke venichtingen.

Het artikelwordt goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.

í0. Aanvaarding van Figure Skating Club Kortrijk $purs (FSK)

Alle clubs hebben de statuten vooraf ontvangen en kunnen inkijken.
Figure Skating club Kortrijk Spurs voldoet aan alle criteria. De club wordt aanvaard met
éénparigheid van stemmen.
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1í. Mededelingen

Van start met het Twizzit platform
Binnenkort een uitnodiging voor een eerste webinar.
Mogelijkheid híerbijtot het stellen van vragen.
Basispakket door VLSU aangeboden maar eventuele uitbreiding kan door de club zelf.
Ook belangrijk voor het jeugdsportfonds.
Momenteel ook alverschillende clubs die werken met Twizzit.
Vraag naar de prijs kan niet direct beantwoord worden en zal doorgestuurd worden. Een
eventuele gedeeltelijke doorrekening via de lidgelden worden beslist door de respectievelijke
Sporttakcommissies.

Aanvulling:
ln de namiddag, om 15u12, werd de gevraagde informatie naar de clubs gemaild.
VLSU betaalt voor Twizzit 3,5 euro per lid excl BTW, waarbij is inbegrepen de full versie voor
VLSU, en het basrb pakket voor de aangesloten clubs. Het betrefr in eerste instantie een
overeenkomst voor vijf jaar.
Eventuele gedeeltelijke doorrekenen van de kostprijs via de lidgelden ts een bevoegdheid van
d e S p o rtt akcommrssies.

Verkiezingen bestuur VLSU 2022
Geïnteresseerden kunnen zich nu al kenbaar maken en informatie inwinnen.
Meerdere kandidaten zijn belangrijk !

De voozitter bedankt alle aanwezigen en de vergadering wordt gesloten.

/
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