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Vergadering Bestuur VLSU, 04/08/2021, 20h, teams-meeting 
 

Aanwezig: Jurgen Schroyen, Ludo Daemen, Maria Bouwens, Gaby Deckmyn, Corné Lepoeter, Mireille Mostaert, 
Annelies Dom 

Verontschuldigd: Jeroen Straathof, Gunter Werner 

Agenda: 

Er wordt voorafgaand aan de vergadering opgemerkt dat er geen agenda beschikbaar is. Deze moet de volgende 
vergaderingen tijdig worden doorgestuurd. 

1. Topsport 

a. Financiële opvolging topsportbudgetten  

i. Ludo/Jurgen zullen functionerende excell aan Jeroen bezorgen 

ii. Daarin moeten alle bedragen (Sportvlaanderen, BOIC,… ingevuld worden) in overleg met 

Jeroen 

iii. Schrijven van BOIC over seizoen 2020-2021: er zullen voorschotten betaald worden, 

sommige budgetten hebben weinig voorwaarden anderen meer. Voorschotten BOIC 

zullen via Nationale federaties lopen.  

b. Documenten voor sportvlaanderen waren door Mireille en Annelies opgemaakt en doorgestuurd, 

en overdag reeds besproken met Jurgen en Gaby. Deze worden rondgestuurd aan RvB die ten 

laatste zondag feedback bezorgen. Maandag wordt dit afgewerkt in overleg met Corné en Jurgen 

die mogen goedkeuren in naam van volledig bestuur. 

c. Offerte Maarten voor website ijsschaatsen.be wordt goedgekeurd  

2. Breedtesport 

a. Twizzit 

i. STKG heeft op AV KBSF vragen gesteld bij hoge prijs van Twizzit. Onduidelijk of VLSU 

hierop nog antwoord moeten formuleren aan STKG. We wachten af of de vraag opnieuw 

gesteld wordt.  

ii. Het platform Twizzit omvat veel meer dan enkel een ledendatabase.  

iii. We krijgen hier bijna zeker geld voor van Sport Vlaanderen dus is niet echt een extra kost 

iv. Deel jeugdsportfonds zit er nog niet, dat was wel gevraagd. 

v. Webinar voor clubs zal opgenomen en verdeeld worden door twizzit 

b. Skatingskills kamp 

i. Algemeen heel goed 

ii. Gemengde disciplines 

iii. 2e kamp in augustus 

iv. Goody bags ontvangen 

v. Eline Anthonissen heeft geen licentie maar kan toegelaten worden op om als social media 

verantwoordelijke een reportage te maken 

c. Filmopname Kortrijk 

i. Mannelijke schaatsers (kunst, 13-15) kunnen evt zich aanmelden 

d. Bijscholing M factor 

i. Laatste les 26/8, contactpersoon Annelies 



e. Gezond en ethisch sporten 

i. Besproken met Mathias Peeters 

ii. Is uitgesteld owv COVID 

iii. 30/8 afspraak om sportmedische keuring verder uit te werken, zou dan in 2021-2022 in 

voege gaan  

1. Moet nog vragenlijst voor gemaakt worden 

2. Voor chronische blessures nog oplossing zoeken in overleg met Matthias (in 

verband met privacy), acute blessures via Mathias (clubs sturen Arena formulier 

door). 

3. Evt budget voor voorzien (in overleg met Sport Vlaanderen) voor Mathias 

Peeters. 

iv. Synchro 

1. Positief onthaald, Verslag is doorgestuurd  

a. Uitrol skillspaspoort  

o In eerste instantie wordt aan sportschool Hasselt piloot project opgestart om skillspaspoort in 

hun school te laten gebruiken  

o Voorstel skillspaspoort uit te rollen via ‘MOEVE’ aan scholen, al contactpersoon naar scholen 

o In september is er contact moment met ‘MOEVE’. Wie zou het daar presenteren?  

Manon Spruyt, gezien het haar project is. Manon werkt niet meer als stagiaire, zij zal allicht 

factureren. (Annelies en Corné bespraken dit verder:  Manon zal dit verzorgen en aan de hand 

van de benodigde tijd zal zij een offerte via Annelies doorsturen hierbij) 

o Ook YDS moet betrokken worden. YDS heeft vraagt gesteld of wij als federatie bij de 

sportschool shorttrack als officieel keuzevak op te nemen. Zij zijn bereid om hierin mee te 

denken over wie deze lessen zou verzorgen. 

o Het zou meer ‘ijsschaatsen algemeen’ moeten worden. Dit zou ook meer passen in verhaal 

van ‘sporters beleven meer’ breedtesport/gezinssport 

o Corné bekijkt met Manon om de eerste pagina (s) bv; uit te lichten en op een VLSU layout te 

zetten. Corné overlegt dan verder met Annelies 

o Zomerijs Liedekerke: gemengde reacties op mail aan clubs, bezorgdheid over haalbaarheid 

van veel open ijsbanen in zomer. Wij kunnen naar Liedekerke toe aangeven dat eerder 

augustus/september interesse wekt: wij geven gewoon door aan Liedekerke wat wij hebben 

gekregen aan reacties. 

b. Jeugdsportfonds 

o SPURS Kortrijk vroegen of de gedragsregels in het RIO mochten staan. Indien gedragsregels in 

RIO staan, is dat voldoende dit jaar, met volgend jaar duidelijker apart. Gedragsregels en RIO 

zijn 2 verschillende documenten. 

c. Sportvlaanderen feedback 

o In ons AV verslag stond niet of jaaractieplan was goedgekeurd, dit was ‘impliciet’ door 

goedkeuring bijlage II excell maar moet expliciet in verslag. Wordt aangepast. 

d. API kandidaat, liefst voor eind augustus in orde. Gerda Vandezande zal Dierickx Jan vervangen.  

e. Team A, B, C kunstschaatsen: zouden graag aparte stage hebben 

o Binnen KBKF bekijken Jurgen neemt dit op 

f. Kwikkies worden ontwikkeld (afstemming met Mireille), liefst deze maand af 

g. Mail naar secretariaat met leden die meedoen aan road to ice om verzekering in orde te brengen (op 

basis van 3 gratis proeflessen) 

h. Banners (rondgestuurd door Annelies): worden die besteld of niet? Annelies stuurt ze nog eens door. 

Nu enkel met logo VLSU. KBSF en KBKF en Sportvlaanderen logo’s zetten we er ook bij. Recreatieve 

foto’s erop. 1 Banner voor het snelschaatsen en 1 banner voor het kunstschaatsen. Bestuursleden 

reiken fotografen aan voor hoge resolutie foto’s. 

i. Aan trainers kunstschaatsen wordt model ‘goed gedrag en zeden’ gevraagd om licentie te kunnen 

krijgen. De snelschaatscommissie zal dit verder uitwerken voor snelschaatsers. Ook gedragscode laten 

ondertekenen. 
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Topsport 

a. Onkostenvergoeding van atleten: duidelijkere lijn wat wél en niet mag. Kosten die gedeclareerd 

worden moeten passen in het sportief kader van de atleet. 

b. Programma relay heren staat nu geen coach op omdat Steven Peeters op ontwikkeling staat, dit moet 

afgewerkt worden. Dit moet door Jeroen uitgeklaard te worden. 

c. Ook nog factuur van KNSB van stage Fond Romeu en andere stages Stijn en Hanne Desmet. 

d. Eind deze maand moet overzicht in orde zijn. 

 

 

a. Varia:  

a. Verslag in toekomst op basis van uiteindelijke layout voor website, ook agenda daar al in.  

b. Volgende vergadering: 

a. Woensdag 25/8, 19h30, zonder Mireille 

 


