
Welkom !

Algemene Vergadering
Vlaamse Schaatsunie

18 juni 2022



Agenda

1. Goedkeuring van de aanwezigheidslijst - opname van de personen die voor de club zal stemmen 

2. Aanduiding van de stemopnemers 

3. Verwelkoming door de voorzitter 

4. Jaarverslag 2021 

5. Verslag van de penningmeester en voorstelling van de jaarrekening 2021 

6. Verslag van de commissarissen 

7. Goedkeuring van de rekeningen 2021 en kwijting aan het Bestuur VLSU en de commissarissen 

8. Voorstelling en goedkeuring van de begroting 2022 

9. Verzoek vanwege de clubs met een eigen Twizzit pakket om financiële tussenkomst vanuit VLSU 

10. Verzoek tot statutenwijziging. 

11. Trainerslicenties – M-factor 

12. GES 

13. Goedkeuring van lidmaatschap van Roll & Skate Leuven – Stemming 

14. Verkiezing Bestuur VLSU (Kandidaturen in bijlage) 

15. Adreswijziging maatschappelijke zetel VLSU 

16. Mededelingen



1. Goedkeuring aanwezigheidslijst



2. Aanduiding stemopnemers



3. Verwelkoming

• Voostelling



4. Jaarverslag 2021

• Breedtesport: Doelstellingen en projecten 2021
• Toelichting_werkingsverslag_-_Jaarverslag_2021_29032022_(1).pdf (vlsu.be)

• Topsport: Doelstellingen en projecten 2021

• Goedkeuring

https://www.vlsu.be/assets/documents/Toelichting_werkingsverslag_-_Jaarverslag_2021_29032022_(1).pdf


Doelstellingen 2021: Breedtesport

• Kampen: 
• zomerkamp shorttrack en skating skills

• Activiteiten verschillende doelgroepen: 
• G-sport, Adult skating, recreatie

• Bijscholingen: 
• VTS: Vind een VTS-opleiding op jouw maat | Sport Vlaanderen

• M-factor

• JSF2021: 
• Meer deelnemende clubs

• Kwaliteit binnen de clubwerking stijgt

https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-vts-opleiding-op-jouw-maat/




Doelstellingen 2021: Topsport

• Mondiaal behalen van top 8 plaatsen

• Verhogen van het aantal geselecteerde atleten aan de OS Bejing
• Bart Swings (1e Mass Start)

• Loena Hendrickx (8e)

• Team Desmet (Hanne, brons op 1000m)

• Sandrine Tas

• Mathias Vosté

• Talentdetectie via talentdagen: 
• Shorttrack

• Kunstschaatsen

• Langebaan





Doelstellingen: 2022

• Breedtesport:
• Schaatsvriendjes

• JSF in nieuw jasje

• Bijscholingen en trainerscursussen

• Uniform brevettensysteem

• Samenwerking met universiteiten: wetenschap vs sport

• Samenwerking tussen verschillende disciplines promoten

• Topsport: 
• Nieuw beleidsplan topsport 2023-2026

• Inzetten op ontwikkeling/detectie/omkadering

• Prestatie mondiaal top 8

• Inzetten op betere en veiligere infrastructuur

• Aanvragen: 
• Prestatie programma: Loena Hendrickx 

• Prestatie programma: Bart Swings

• Prestatie programma: Desmet

• Prestatie programma: Relay heren

• Prestatie programma: Sandrine Tas

• Ontwikkelingsvervolmakingsprogramma: Jason Suttles

• Ontwikkelingsprogramma Jong België

• BE Gold en ontwikkelingsprogramma: Shorttrack

• BE Gold en ontwikkelingsprogramma: Nina Pinzarone en beloftevolle schaatsers 





5. Financieel 2021

5. Verslag van de penningmeester en voorstelling van de jaarrekening 2021 

Verslag van de commissarissen 

Goedkeuring van de rekeningen 2021 en kwijting aan het Bestuur 
VLSU en de commissarissen 



8. Begroting 2023

• Begroting werd aangepast obv subsidiegelden
• 2021-2024 bank inbrengen - Google Spreadsheets

https://docs.google.com/spreadsheets/d/177VV3L0-xaLjEShzj9UdtNPIPzKsrgnW77Vzbj0b1dw/edit


Overzicht… maar eerst PAUZE

1. Goedkeuring van de aanwezigheidslijst - opname van de personen die voor de club zal stemmen 
2. Aanduiding van de stemopnemers 
3. Verwelkoming door de voorzitter 
4. Jaarverslag 2021 
5. Verslag van de penningmeester en voorstelling van de jaarrekening 2021 
6. Verslag van de commissarissen 
7. Goedkeuring van de rekeningen 2021 en kwijting aan het Bestuur VLSU en de commissarissen 
8. Voorstelling en goedkeuring van de begroting 2022 
9. Verzoek vanwege de clubs met een eigen Twizzit pakket om financiële tussenkomst vanuit VLSU 
10. Verzoek tot statutenwijziging. 
11. Trainerslicenties – M-factor 
12. GES 
13. Goedkeuring van lidmaatschap van Roll & Skate Leuven – Stemming 
14. Verkiezing Bestuur VLSU (Kandidaturen in bijlage) 
15. Adreswijziging maatschappelijke zetel VLSU 
16. Mededelingen



9. TWIZZIT

• Stemming over tussenkomst VLSU

• Gedeeltelijke tussenkomst 50%-50%

• Eenmalig volledig 100% VLSU

• Permanent 



10. Statuten wijziging

• Art. 20. Stemrecht Zijn stemgerechtigd : alle erkende clubs die op 
31 januari van het jaar minstens 25 leden hebben aangesloten bij 
de vereniging, waarvan minimaal 5 meerderjarigen. Elke 
stemgerechtigde club heeft één stem. Clubs die leden hebben in 
zowel de sporttak snelschaatsen als de sporttak kunstschaatsen, 
hebben twee stemmen mits voor beide sporttakken aan het 
minimum van 25 actieve leden is voldaan. De naam van de 
afgevaardigde die zal stemmen namens zijn club, wordt uiterlijk 
bij het begin van de vergadering medegedeeld aan de secretaris 
van de vereniging.

• Goedkeuring



11. Training licenties

• Doelstelling VLSU: Professionaliseren van de sport door consistente 
structuren te maken overheen de verschillende disciplines

• Trainingslicentie: wat en wie?

• Verplicht voor trainers in het kunstschaatsen, vanaf 2023 ook voor 
het snelschaatsen? 
• Voorwaarden aan verbonden zoals: trainersdiploma en M-factor.



12. GES

• Wat

• Doelstellingen

• Impact op je hoofd



13. Goedkeuring: Rol –en skate Heverlee

• Officiële aanvraag RSC nu “Rol –en skate Leuven” toetreden VLSU

• Bieden ijsschaatsactiviteiten aan, statuten werden gewijzigd.

• Brengen 1 trainer B naar de federatie: Stijn Turcksin

• Goedkeuring?



Intermezzo



14. Verkiezingen 

• 6 officiële kandidaturen
• Jurgen Schroyen (PIR)

• Corné Lepoeter (TNT)

• Gaby Deckmyn (IDA)

• Caroline Van Landuyt (ASW)

• Caro Rayen (YDS)

• Patrick Ibens (DS)

• Stemming 



15. Adreswijziging

• Adres VLSU zal gewijzigd worden naar dat van de nieuwe 
secretaris. 



16. Mededelingen

• Startdag 3/9 bestuursleden van clubs
• Workshops

• Activiteit

• Socials: Alexandra Daneel
• socialmedia@vlsu.be

• Ijsschaatsen.be gebruiken als middel voor activiteiten te delen

• Database Twizzit aanvullen

• Datum nieuwe AV 2023?


