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Verslag bestuur VLSU, 12/5/2021, online Teams, 19u30 

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

Verontschuldigd: Vera Huys 

Agenda 

• Goedkeuring verslag vorige vergadering: 
o Nieuwe versie moet nog rondgestuurd 
o Opletten met afwezigheid Gunter: besluiten niet ‘unaniem’. 

• Werking vergadering: verslagen van werknemers voldoende tijd op voorhand (3 dagen) 
doorsturen, gedeelte samen dan korter houden op in eerste deel. Een aantal zaken dan in 2e 
deel vergadering enkel RvB. Voorstel to-do’s onderaan verslag toevoegen. 

• Verslag Vera en Mireille & opzeg Vera 
o M-factor: snelschaatscoaches: Steven is ingeschreven, Jeroen zal met Pieter 

afspreken. Binnen de 3 jaar zoals kunstschaatsers verplichten voor licentie? Ook 
verklaring goed gedrag (jaarlijks). Op agenda KBSF AV zetten & voorbereiden. 
Factuur door deelnemers gevraagd. 

o ‘schaatskriebels’ (of andere naam): werkgroepen om initiaties in zomer in gang te 
zetten di 1/6. Inzet ‘Kwikkie’: moet goedgekeurd door KBSF & moet ook met KBKF 
bekeken worden. 

o ‘sport in de kijker’ ivm olympisch seizoen bv. schermen plaatsen (opmerking: rechten 
zijn duur, uurverschil), initiaties. Vertegenwoordigers KBSF en KBKF zullen 
uitgenodigd worden op 1e werkgroep vergadering om samenwerking op te zetten. 

o Sporttakcommissie: trainerslicentie linken aan opleidingen voor kunstschaatsers. 
Lange termijn project, wordt vervolgd 

o Overleg met synchro Nederland over kleinschalige wedstrijd & seminarie (basics + 
feedback küren) 

o Skating skills’ kamp: voor verschillende kunstschaatsdisciplines, Mireille neemt 
contact op met Cory 

o Zo’n zaken moeten gedragen worden door clubs, RvB benadrukt dat Mireille dit wel 
kan in gang zetten maar niet allemaal zelf kan trekken. 

• Verslag Jeroen 
o Nina Pizzarone zou topsportschool in Wilrijk willen volgen, hierrond wordt 

programma uitgeschreven 
o Ontwikkelprogramma kunstrijden: los van ondersteuning Denis Kroeglov toch al 

proberen ‘onder aandacht’ van Sport Vlaanderen te brengen  
• Verslag Ludo 

o Betaling Fondremeux moet kortgesloten met KBSF: dit moet afgestemd worden voor 
het naar één van de penningmeesters moet 

o Terugbetaling tests is per ongeluk aan KBSF ipv KBKF, we wachten op reactie 
Nederland. Corné contacteert Jana om het alvast terug te betalen.  

• Algemene vergadering 
o Agendapunten 

▪ Jaarverslag(en) 
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▪ Jaarrekening 2020  
▪ Begroting 2021 
▪ Onkostenvergoedingen: 100/maand ipv km vergoedingen wordt zoals 

afgesproken voorgelegd aan vergadering 
▪ Twizzit 
▪ Verkiezingen 2022: in principe voorzitter vanuit snelschaatsen. Wij stellen 

voor het reglement aan te passen om te stellen dat dagelijks bestuur KBKF of 
KBSF geen dagelijks bestuur VLSU kan zijn 

▪ Commissies: zouden niet ‘tegelijk’ verkiesbaar moeten zijn. 
▪ Statutenwijziging die nodig is  ivm goed bestuur – wordt voorbereid door 

Jurgen 
▪ Formele aanvaarding club Kortrijk (die mag dan nog niet uitgenodigd zijn) 
▪ ‘er waren geen belangenconflicten’ moet op AV 

o Commissarissen om boekhouding na te kijken: best 1 kunst en 1 snelschaatsen (wel 
nakijken voor Sport Vlaanderen) 

o Gaby & Corné spreken verder af over presentaties met Mireille/Jeroen 
o Statuten moeten mee doorgestuurd  

• Varia 
o cursus Trainer B shorttrackschaatsen 

▪ Gaby volgt dit verder op  
▪ Er was contact geweest met Nederland – zeker contacten terug opnemen 
▪ Stramien (in juni indienen): info van Lieven Westerlink  

o Opzeg Vera: vanaf 20/5, neemt tijdens opzeg verlof. Ze werkt ‘officieel’ dus tot 17/6. 
We proberen iemand te vinden tegen 1/6. 

o Nationale/regionale trainingen vanaf juni mogelijk in Hasselt in weekend voor 
iedereen. Gunter werkt plan uit 

o Vraag Marij: club API’s vraag of die met Marij een facebook groep maken, niet over 
cases praten maar elkaar steunen. Communicatie is vrij maar gegarandeerd moet 
worden dat de inhoud geheim moet blijven 

• Datum volgende vergadering 23/6, 19h30 


