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Verslag vergadering Bestuur VLSU 

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

Verontschuldigd: Gunter Werner, Annelies Dom 

Maandag 20/12/2021, 17u30, Teams voorafgaand aan Representatieve Raad VLSU 

• Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

• Evaluatieformulieren Jeroen Straathof en Mireille Mostaert 

o Formulieren werden vooraf via mail aan alle bestuursleden bezorgd. De 

evaluatieformulieren worden goedgekeurd. 

• Social media:  

o Corné heeft contact gehad met Eline ivm social media, Eline heeft wat te weinig tijd 

hiervoor. Alexandra Danneel zou dat wel kunnen/willen doen: de RvB gaat hiermee 

akkoord. 

• Camera systeem:  

o Basissysteem dat sowieso nodig is mag Maarten aankopen, Mireille gaat dit precies 

overleggen. 

• Klein speelmateriaal 

o Annelies gaat hiervoor kijken, kleiner dan eerste idee, iets dat makkelijk te transporteren 

is. 

• Twizzit:  

o Inschrijvingen leden: officials, trainers, bestuursleden: allemaal recreatief tarief, maar 

enkel wie effectief op het ijs staat ook ‘schaatsend lid’ (van belang voor sportvlaanderen). 

o ‘competitie’ is bij kunstschaatsen iets smaller gedefinieerd - wordt verder opgevolgd. 

o Official of coaches bij kunstschaatsen zijn niet noodzakelijk lid van een club, trainers 

hebben wel een eigen verzekering/licentie.  Alle trainers inschrijven in een club: zouden 

wij wel willen maar moet via AV als ze bij meerdere clubs training geven.  

o Gastlidmaatschap kan ook via twizzit, dat kan iedere club doen. 

o Lidgeld: periode januari tot december, dit was zo goedgekeurd door AV. 

o Compensatie : VLSU zal nu geen compensatie uitbetalen, gezien dit een grote uitgave is 

wordt dit door de AV beslist. 

o Transfers: kon in vorig systeem, nu moet het niet ‘goedgekeurd’ door vorige club. Het 

moet op papier aangevraagd, VLSU doet de uiteindelijke transfer: de nieuwe club krijgt 

daar melding van en moet dat aanvaarden. 

o Actieplan (bijkomende mogelijkheid van Twizzit) : ook clubs met basispakket kunnen 

volledig jeugdsportfonds indienen via Twizzit. 

Vergadering wordt gesloten. 


