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Vergadering Bestuur VLSU 

Donderdag 14/10/2021, 19u, Teams 

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

Verontschuldigd: Annelies Dom 

Verslag 

Topsport 

• activiteiten Jeroen 

o 26/10 bilateraal gesprek, ook Jurgen & Corné uitgenodigd 

o Ontwikkelprogramma kunst: er is meer overleg bij kunst onderling 

o Ontwikkelprogramma snel: eerste trainingen begonnen   

o Talentdetectie shorttrack november geprogrammeerd 

o Sessie Nado over doping gehad: Nado meer als partner beschouwen 

o Meegaan naar wedstrijden is niet altijd mogelijk indien geen accreditaties – is 

neergelegd bij ISU 

• reisverzekeringen topsport in orde 

Breedtesport 

• activiteiten Mireille en Annelies 

o G-sport: wij betalen drankje achteraf, mogen slotwoord geven, verder geen werk aan 

is georganiseerd 16/12 

o GES:  

▪ Bijscholing: ‘sporters in een prestatiemaatschappij’ 

▪ Bestaande mee instappen lijkt beter dan zelf iets organiseren 

▪ Op representatieve raad eens ‘commissie gezond en ethisch sporten’ 

laten zien  

o Geschiktheidsonderzoek: 

▪ Veel onduidelijkheid 

▪ Adulten in synchro die wedstrijden doen (competitie ingeschreven) moeten 

zich laten testen 

▪ In Twizzit is er veld voor, niet verplicht 

▪ Bij aansluiting en vanaf 14 jaar om de 4 jaar sportarts (competitieven) 

o VLSU-API: Gerda Vandezande wordt aangesteld (moet ook voorgesteld op 

representatieve raad) – ook gedragscodes laten ondertekenen 

o Kunstschaatswedstrijden: omschrijving op website aangepast 



o www.ijsschaatsen.be  

▪ ‘plaats’ nog duidelijker zetten bij evenementen  

▪ FAQ: bestuur mag suggesties doen 

▪ Schaatskriebels wordt uitgesteld 

▪ Nog wedstrijden zetten (kunst- en snelschaatsen) – moet ook gelinkt 

▪ ‘multimove’ in januari om gezinnen/scholen te lokken naar ijsbanen, pakket 

voor ijsbanen maken met ook kwikkie in. Sportvlaanderen ondersteunt, we 

moeten echter zelf lespaketten aanleveren. Mireille kan dat in sjabloon zetten 

van multimove, RvB gaat hiermee akkoord.  

o Trainerscursussen:  

▪ cursussen zijn heropgestart 

o Synchro / Solo: eerder workshop achtig dan aaneensluitende week.  

▪ evaluatiemoment synchro (jury laten kijken) zou kunnen 4/12: Jeroen en 

Mireille overleggen of het lukt 

o Overleg met sportvlaanderen was zeer positief 

• Twizzit 

o Om iets af te printen: eerst downloaden 

o Kan geen ‘formeel’ attest afdrukken 

o Licenties afprinten? Club kan lidkaarten afprinten? Dat zou federatie dan ook moeten 

kunnen. Wordt verder bekeken.  

o Let op: op licenties moet ook nationale federatie staan 

• M-factor diploma’s: betalingsbewijs ook nodig 

• MOEV: factuur met Manon Spruyt is toegezegd 

• Banners: zijn klaar, liggen bij Annelies thuis (Ludo probeert ze op te halen) 

Financiën 

• Facturen en betalingen 

o Aantal niet betaalde facturen 

• Ludo biedt ontslag aan als penningmeester 

o Tot het einde van het jaar blijft hij in functie (tem 31/12) 

o Wij zoeken zo snel mogelijk een tijdelijke oplossing over voorschotfactuur & 

achterstallige betalingen 

Vlaams Kampioenschap 

• Datum: doel was weekend om beide sporten te hebben 

• Voorstel was 19/3 maar valt nu samen met Luxemburg voor kunst 

• We behouden 19/3 voor shorttrack (Hasselt) 

o Medailles: order staat nog open, medailles zijn er nog, is geen factuur meer mogelijk 

wegens gestopt. Zij dient onkostennota in voor graveren.  

• Kunst: voorstel 4-5 maart 

Datum plannen 

• 1/11, 14h VLSU, live, Mechelen nekker (Jurgen zal reserveren) 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ijsschaatsen.be%2F&data=04%7C01%7Cgaby.deckmyn%40uantwerpen.be%7Cc29b60c1fc2b4329ceb208d98f182168%7C792e08fb2d544a8eaf72202548136ef6%7C0%7C0%7C637698156069695487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZWoPGOrXat2yGg1PPoO%2F6010WH93ghGSFcq1DJ7e19s%3D&reserved=0

