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Vergadering Bestuur VLSU, 25-8-2021, Mechelen, 19h30 
 

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

Verontschuldigd: Jeroen Straathof, Gunter Werner, Mireille Mostaert 

• Verslag vorige keer: aanpassingen nog niet doorgevoerd (tbd) zal per mail worden 

goedgekeurd 

• Werkzaamheden Mireille en Annelies: 

o Twizzit 

▪ Webinar? Is opgenomen maar moet misschien nog besproken worden? 

▪ Nu nog niet operationeel 

▪ Oude database is nog operationeel, die mogen clubs niet meer gebruiken. 

▪ Clubs tijdelijk nieuwe inschrijvingen via excel lijst laten doorsturen (uitdovend). 

▪ Database toegang voor de clubs zal afgesloten worden op 1/9 (Ludo test dit 

uit met Jurgen). 

▪ Prioritair voor Mireille. 

▪ Wedstrijdlicenties nationaal ‘maken’ op kaart? Voor langebaan soms belangrijk. 

o Banners en Kwikkies 

▪ Banners: discussie over te kiezen foto’s afgerond. Worden besteld door 

Annelies. 

▪ Kwikkies:  verschillende ontwerpen voor verschillende takken, familie, vriendjes 

etc. 

o Rapportering eind augustus voor sportvlaanderen :  

▪ Heleboel papieren zijn al correct opgeladen 

▪ Rest nog: recentste versie RIO en statuten (nog niet gepubliceerd, laatste versie 

al op zetten), intern reglement KBKF, beleidsplan (leest Corné nog na) 

▪ Jurgen zorgt voor alle ontbrekende verslagen RvB.  

o Vrijdag moet Annelies op overleg ivm breedtesport toekomst VSF.  

o Er zou nog extra subsidie voor jeugdsport ivm corona kunnen aangevraagd worden, 

Annelies zoekt dit verder uit. 

• Werkzaamheden Jeroen: 

o Jeroen is afwezig (buitenlandse stage) maar sluit kort aan online 

o budgetbeheer werd geïnitialiseerd en staat online 

▪ Vraag aan Jeroen: welke analytische codes gebruikt hij nu? Deze komen niet 

overeen met die in de boekhouding, dit moet uitgeklaard. 

▪ Budget BOIC Stijn en Hanne: factuur huidig budget lijkt ook in afgesloten 

budget te staan. Dringende vraag voor uitklaring door Jeroen. 

▪ Vraag aan Jana om analytische codes KBSF in te vullen. 

▪ Facturen sinds 1/7 niet ingevoerd, wordt opgenomen met Jeroen. 

▪ facturatie.topsport@vlsu.be moet gebruikt worden, (gaat naar Jeroen, Ludo en 

Corne), de andere blijven op facturatie@vlsu.be (gaan dan ook naar Gaby en 

Jurgen die telkens goedkeuren) 
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• Feedback stages/kampen 

o Road to Ice zeer succesvol 

o Skating Skills zeer positieve reacties, wel wat chaotische aankomst op kamp 2. 

o Shorttrack kampjes Hasselt & zomerkamp Mechelen vrij weinig deelnemers 

o Gaby kijkt betalingen zomerkamp nog na (deelname is trouwens BTW vrij) 

• Financiële geldstromen vs koepels 

o Als het geld binnenkomt in 1 federatie dan is het die federatie die opvolgt. 

o Voorstel om topsport enkel via nationale koepels te regelen wordt niet aangenomen 

om praktische redenen 

o De werking die nu op punt is gesteld wordt verder uitgewerkt 

• Bepaling "huisstijl" ijsschaatsen.be 

o Iets niet Vlaams/niet Belgisch (eerder blauw) 

• Stemrecht van multisport-club binnen VLSU: statuten zeggen nu 1 club, 1 stem (vanaf 25 

leden). Dit moet via AV 2022 indien het anders zou gewenst zijn, een club kan dat vragen. 

• Regionale trainingen: aan clubs is inschrijvingslink doorgestuurd, zou QR code geven voor 

betaling. Dit zal dus beginnen binnenkomen bij Ludo. 

• Varia 

o Manon Spruyt 

▪ Skating skills paspoort presenteren aan Move 

o Link evaluatie bestuur wordt doorgestuurd door Annelies. 

o Mogen Annelies en Mireille bijscholing volgen over communicatie? (per mail te 

bevestigen door bestuur). 

o Annelies zou VSF ‘instap cursus’ kunnen doen (per mail te bevestigen door bestuur) 

Volgende vergadering (oneven week voor Gunter): 27/9 19h (Herentals? plaats wordt nog bekend 

gemaakt) 

 

 


