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Aanwezig: Jurgen Schroyen, Maria, Ludo Daemen, Gunter Werner, Corné Lepoeter, Gaby 

Deckmyn, Annelies Dom, Mireille Mostaert 

Verontschuldigd: Jeroen Straathof 

Vrijdag 12/11/2021, 14u-17u, IJsbaan Leuven, "White Room" 

Verslag 

• Vergadering 1/11 werd afgelast wegens afwezigheid voorzitter en verplaatst naar 

12/11 

• Bestuur VLSU 

o Beleidsvisie 

▪ Corné geeft duiding bij zijn visie over de moeilijkheden in het 

bestuur 

o Functies en ondersteuning 

▪ Corné vraagt aandacht voor een betere ondersteuning van de 

mensen in dienst  

o Afwikkeling financiën 

▪ Er wordt geen definitieve beslissing genomen i.v.m. functie van 

penningmeester, Ludo blijft deze functie uitoefenen tot 31/12/2021 

▪ Analytische codes aanvullen zal door de sportcoördinatoren 

opgenomen worden, ook voor topsport in samenspraak met Jeroen  

▪ Werking twizzit met de kleine prins: niet duidelijk! Ludo krijgt geen 

antwoord 

o Besluitvorming: beslissingsprocedure moeten we beter afspreken 

• Breedtesport 

o Lidgelden: 

▪ Voor betalingen lidgelden dit seizoen zal Mireille uit Twizzit de te 

betalen sommen halen en Ludo helpt uitzoeken voor wie reeds 

betaald was (tot eind jan wél al betaald) 

▪ Prijzen zijn 10&35 (snel) en 15 & 31 (kunst) 

▪ Voor eind november doorsturen aan clubs 

▪ Maken van facturen moet nog bekeken worden (‘eenvoudig 

factureren DKP’ en ‘De Lantaarn’)  

▪ Oefenen met facturen van M factor 

▪ Moeilijkheden met leden die veranderd zijn van club in de 

‘tussentijd’ voor opstart Twizzit: Mireille en Ludo volgen dit op 

▪ Vanaf 1/12 kan je aansluiten voor 2022: 

▪ Eenvormige tarieven 15 (recreatief) en 30 (competitief) 

o De VLSU organiseert een Info-avond voor alle clubs  

▪ 20/12 vanaf 19h (?) 

▪ O.a. ‘Twizzit’ demonstratie’ + voorstelling ethische commissie 

▪ Op voorhand clubs vragen laten stellen 
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▪ Mechelen, grote zaal 

▪ drankje achteraf 

▪ Max 3 per club 

o Twizzit 

▪ Gesprek om ‘uitbreiden’ van basispakket goedkoper te krijgen voor 

clubs die dat al hadden.  

o Website - topic wedstrijden 

▪ Feedback via Jurgen voor kunstschaatsen 

▪ Wedstrijdkalender snelschaatsen: Gunter en Stijn moeten dat eens 

nakijken 

▪ Alle wedstrijden in de toekomst beter opvolgen en lange termijn 

beter systeem zodat niet manueel op 3 websites moet aangepast 

worden 

o Luik II 

▪ overlopen verwachte uitgaven  

▪ regionale trainingen en uitgaven ontwikkeling/talentdetectie 

(oa starclass) shorttrack/langebaan 

▪ aankoop 2e Kwikkie pak: 799 euro goedgekeurd 

▪ Aankoop flyers kerstmarkt en move goedgekeurd 

▪ Pluche kwikkies: 8000 euro voor 1000 stuks? Geen beslissing 

over 

▪ Videosysteem: Gaby stuurt dit rond om snel te beslissen wat 

precies nodig is 

▪ Workshop Manon op uitgaven dit jaar, ook als volgend jaar 

doorgaat 

▪ EHBO in VTS marathon gaat niet. Dit jaar niet meer haalbaar. 

▪ Mogelijkheid om tijdens de VTS marathon een workshop 

over components te organiseren (maart op dinsdag of 

donderdag op een avond). Mireille mailt informatie door en 

dit wordt nog verder bekeken 

▪ Wat met geld dat in 2021 binnenkomt/betaald maar was over 2020: 

Mireille vraagt het aan Els van Mol  

o Planning t/m april overlopen 

▪ Goed bestuur:  website moet in orde voor nakijken door Sport 

Vlaanderen (deze maand) 

▪ Apart moment daarover te vergaderen een maandag/vrijdag 

▪ Komende maandag Jurgen en Mireille 

• Topsport 

o Agenda Jeroen via google agenda beschikbaar stellen aan bestuur 

o Voor Sport Vlaanderen Excell moet Jeroen nog verder aanvullen (Corné 

volgt op) 

o Overschrijding tel abonnement moeten we bij afrekening bekijken en evt. 

actie ondernemen 
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• Varia 

o Verzekeringen: wij geven aantal leden door aan Arena, geen namen dus 

wie ingeschreven is, is verzekerd ook al is er nog geen factuur geweest 

o Vragen van clubs: moeten naar ‘info’ email adres en dit moet naar de 

sportcoördinatoren, die kunnen dan doorsturen indien nodig. 

o Kwikkie probeert naar het BK kunst te komen 

o GES vergadering 3/12, 3 mensen mogen gaan: Luc Buysse & Marc Geenen 

hebben geantwoord: Maria stuurt door naar Mireille  

o Agenda’s van iedereen moeten inzichtelijk zijn  

▪ 1e week kerstvakantie is Mireille er niet 

o Voorstel volgende vergadering  maandag 13/12 Mechelen, Maria zoekt 

zaal 

 

 


