
Vlaomse Schaotsunie vzw Vlaamse
Mootschoppelijke zetel: Melkouwensteenweg 4, 2590 Berlsar. §chaatsunie

Algemene Vergadering VLSU
Zaterdag í8 juni 2022, 9u30
SpoÉOase Groot Schijn, Antwerpen (Deurne)

Dagorde

1. Goedkeuring van de aanwezigheidsliist - opname van de personen die voor de club zat
stemmen.

Er zijn 15 clubs aanwezig. Verder is LBSG bij volmacht vertegenwoordigd.
FKS, BKSC, NOT en ïNT zijn verontschuldigd. FKS en BKSC hebben geen volmacht gegeven.
NOT en ïNT hebben geen stemrecht wegens minder dan 25 leden.

CLUB CLUBNAAM VOLUIT LEOEN VERTEGENWOORDIGER(S}

1 GSK Gentse Schaatsclub Kristallijn 399 K Rudy De Hauwere

2 IDA lce Diamonds Antwerpen 265 K+S Erik Boens, Myriam De Pauw

3 DSH Die Swaene 4Heist 164 K Annemie De Preter

4 KPL Kunstschaatsclub Pirouette Leuven 161 K Chrisfiel Weymeersch

5 HSK Hasseltse Schaatsclub 157 K Marleen Vandyck

6 KHM Kunstschaats Academie Hivernia Mechelen 156 K Pierre Goyvaerts

7 KHL Kunstschaatsclub Heuvelkouter Liedekerke 135 K Danièle September

8 FKS Figure Skating Club Kortrijk Spurs 133 K Verontschuldigd

Geen volmacht gegeven

I ASW Antarctica skate wilríjk 126 K Joeri Alenis, Carolien Van
Landuyt

10 NLL Figure Skating Nieuw Luna Lommel 123 K Peter Riskin

11 LBSG Langebaan Schaatsclub Gent 68 S Verontschuldigd
Volmacht aan NLSV

12 KNI-I Kunstschaatsclub Netepark Herentals 63 K Frans Van §teen

13 BSC Boudewijn Schaats Club 60 s Marij Timmerman, Strjn
Defrancq

14 BKSC Brugse KunstschaatscÍub 59 K Verontschuldigd

Geen volmacht geqeven

15 ERL Easy Riders Leuven 57 S Bob De Bruyn

16 YDS ljsschaatsclub De Schaverdijn 47 S Caro Rayen, Stijn Michielsen

17 STKG Shorttrackclub Kristallr.ln Gent 43 S Fabienne Coremans, Maarten
Slembrouck

18 NLSV Noord-Llmburgse Snelschaatsverenigin g 37 s Marco Schellekens

19 NOT Kunstschaatsclub Nieuw Olympia Turnhout 10 K Verontschuldigd

Geen stemrecht C25 leden)
20 TNT Turnhoutse Nieuwe Tomado's 0 s Verontschuldigd

Geen stemrecht G25 leden)
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Aanweziqe bestuursleden :

Voorzitter: Jurgen Schroyen,
Ondervoozitter : Gaby Deckmyn,
Secretaris: Maria Bouwens,
Bestuurslid: Corné Lepoeter (via Teams),
Bestuurslid: Gunter Werner

Sporttechnisch coördinatoren en Technisch Directeur Topsport ad interirn:
Annelies Dom

2. Aanduiding van de stemopnemers
Stemopnemers zijn Myriam De Pauw & Stijn Defrancq.

3. Verwelkoming door de voorzitter

De vooaitter verwelkomt alle aanwezigen.
De vooaitterwijst verder op de personeelswissel. Sinds maart is Jeroen Straathof niet langer
Technisch Directeur Topsport. Annelies Dom is sinds 1 apil2A2? aangesteld als vervanger, en
dit tot 31 augustus.

4. Jaarverslag 202í

Breedtesport : Annelies Dom. Zie Powerpoint.
Topsport : Annelies Dom. Zie Powerpoint.

Vragenlopmerkingen :

. Vraag vanuit kunstschaatsen betreffende een gevoelvan monopolie van Lieven Westerlinck
t. o.v. trainerscutBussen. KunEtschaatscursussen zijn niet meer aangepast.

o Dit komt deels door haar rol als DSKO én lesgeefster
o Er is nu wel budget toegekend voor omzetting naar e-leaming
o VLSU stelt voor een werkgroep hierover op te richten zodat meer trainers betrokken

worden, Annelies Dom zal hierin inítiatief nemen
o Weinig incentive om na aanvullende module nog verdere diploma's te krijgen,

motivatie is ook afhankelijk van kwaliteit cursus.. Vraeg om tijdig vacature topsportdirecteur uit te schrijven, de voozitter verduidelijkt dat dit
nog niet gebeurd is omdat het neiuwe bestuur hier in betrokken moet worden

Goed bestuur : in 2021waren er geen belangenconflicten

5. Verclag van de pennlngmeester en voorstelling van de jaarrekening 202í

De jaanekening 2021 wordt toegelicht. Zie bijlage.

Vragenlopmerkingen ;

Vraag waarom dit zo moeizaam en onduidel'rjk is verlopen. De voozitter legt uit dat er vooral
bij topsport veel ontbrekende stukken of onduidelíjkheden waren bij het vertrek van vorige
topsportdirecteur, Ëen aantal facturen moeten nog uitgeklaard worden.

Het huidige hoge positieve resultaat is voor een deel het gevolg van voozichtigheid in 2A21
met betrekking tot de afrekening subsidiëring 2020 en door weggevallen organisaties ten
gevolge van corona.

Er zijn heel wat fac{uren Sport Vlaanderen die betrekking hebben op begin 2022.

Verontschuldiod:
Penningmeester : Ludo Daemen

a

a

a
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6. Verslag van de commissarissen

Commissarissen : Myriam De Pauw en Marco Schellekens"
De definitieve jaarrekening was pas beschikbaar op 15/6. Hierdoor hadden de commissarissen
bij de start van de vergadering nog maar een beperkte controle kunnen uitvoeren.

7. Goedkeuring van de rekeningen 2021 en kwijting aan het bestuur VL§U en de
commissarissen.

De rekeningen2O2l worden goedgekeurd onder voorbehoud (15 stemmen voor, 1 onthouding).
Concreet zullen de commissarissen hun controle afwerken en hun verslag indienen. Mochten er
door hen toch onregelmatigheden worden vastgesteld, zal dit aan de Algemene Vergaderíng
gemeld worden en wordt er een nieuwe vergadering bijeengeroepen^

Kwijting aan het bestuur kon heden dus nog niet worden gegeven.

Toevoeging : de commissanssen hebben op datum van 14/7/2022 en 15f7/2022 schriftel$k verslag
uitgebracht van hun cantroles en hebben hierb$ geen onrogelmatigheden vastgesteld.

8. Voorstelling en goedkeuring van de begroting 2022

De begroting 2022 wordt toegelicht (Annelies). Bedragen zijn min of meer zoals in 2021, met
uitzondering van een aantal nieuwe initiatieven. Een nieuwe vereie zal rondgestuurd worden
gezien sommige zaken niet goed leesbaar zijn.

Annelies legt ook de'startdag' voor bestuursleden voor op zondag 4/9, hele dag: VM
samenwerkingsactiviteit & workshops (ook voor trainers). We problemen heeft met Twizzit zal
dan ook praktische uitleg krijgen.

r Vraag betreffende subsidies voor digitalisering cursu$sen: kan niet voor iets anders gebruikt
worden, ook niet voor het inrichten van een cursus. Wélvoor webinars/filmpjes,,..

o Opmerking: niet overlappen met bestaande ISU e-leamings.
o Vrasg voor kustschaatsen hierover pas te beslissen na samenkomst ivm cursussen.

. Vraas ovër overgang in Twizt'.rl op 1lS naar nieuw systeem dat vanuit Twizzit naar clubs is
gestuurd (enkelclubs met registratiemodule), Annelies zal hier naar kijken want VL§U heefi
dit niet gekregen (wij gebruiken geen registratiemodule).

De begrotingz0?z wordt goedgekeurd met éénparigheid van $temmen.

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

Een aantal clubs zijn tevreden over lrct gebruik van twizzit, anderen hebben echter
hdenkingen
Clubs die hrizzit reeds gebruikten voor hun club vragen tegemoetkoming vanuit VL§U voor
het extra deel omdat het oorspronkelijk leek dat ze minder zouden moeten betalen door de
instap van VLSU in twizzit.

VLSU zalzelÍ en samen met andere federaties via VSF in overleg blijven met frruizzit

a

a
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Wordt ter stemming voorgelegd : Wie is er voor een tussenkomst vanwege VLSU voor de clubs
die op clubniveau zelf al een uitgebreider Twizzit pakket hadden aangeschaft, of nog zullen
aanschaffen.

Stemming : 5 voor, 2 onthoudingen, 9 tegen. Het vezoek wordt afgewezena

I 0. Statutenwijziging (artikelen 20)

Voorstelvanwege IDA naar aanleiding van de fusie van AKR en IRTA.

Art.20. Stemrecht

Zijn stemgerechtigd : alle erkende clubs die op 31 januari van het jaar minstens 25 leden hebben
aangesloten bij de vereniging, waaruan minimaal 5 meerderjarigen. Ëlke stemgerechtigde club heeft één
stem. Clubs die leden hebben in zawel de sporlfuk snelschaatsen als de sporttak kunstsclraafsen
hebben twee stemmen mits voor beide sporítakken aan het minimum van 25 actieve leden is
voldaan.

De naam van de afgevaardigde die zal stemmen namens de club, wordt uiterlijk bij het begin van de
vergadeing medegedeeld aan de secrotaris van de vereniging.

r Huidige systeem . elke club met minimum 25 leden heeft één stem, ongeacht de omvang.

o Opmerking: bij ISU is het ook zo dat federaties die de 2 takken inrichten 2 stemmen hebben.

Het artikel wordt niet goedgekeurd gezien de voor een statutenwijziging vereiste 2/3
meerderheid niet werd behaald (7 stemmen voor, 5 stemmen tegen, 4 onthoudingen).

1í. Trainerslicenties - M-factor

Annelies geeft duiding. Doelstelling VLSU: Professionaliseren van de sport door consistente
structuren te maken overheen de verschillende disciplines. Annelies geeft duiding waarop de
licentie betrekking heeft (bv. bij kunstschaatsen nu is dat M-factor binnen 3 jaar). ïrainerslicentie
is reeds verplicht voor trainers in het kunstschaatsen, vanat 2023 ook voor het snelschaatsen.
De criteria worden bepaald door de respectievelijke sporttakcommissies.

Opmerkingen:

r dit gaat enkel over trainingen aan competitieve leden

r Attest M-factor nooit gekegen is door sommige trainers die dat vroeger behaald hebben:
Annelies zal eens navragen hoe je die attesten kan aanvragen (VL§U maakt die attesten
niet).

Stemming: De AV stelt een trainerslicentie verplicht voor begeleiding van competitieve
schaatsers, met minimum model ll uittreksel strafregister (verdere details uit te werken in de
respectievelijke sporttakcommissie).

Resultaat stemming: 2 onthoudingen, 14 voor

12. GE§

Presentatie door MarijTimmerman. Zie powerpoint. Nieuw project'impact op het hoofd'&
ovezicht afgelopen initiatieven.
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í3. Goedkeuring van lidmaatschap van Roll & Skate Leuven - stemming

Roll & Skate Leuven voldoet na de statutenwijziging aan alle criteria. De club wordt aanvaard
met éénparigheidimeerderheid van stemmen (14 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 2
onthoudingen).

Verduidelijking: enkel de schaatsende leden tellena

14. Verkiezingen bestuur VLSU 2022

Van het huidige bestuur VLSU zijn Maria Bouwens, Gunter Werner en Ludo Daemen geen
kandidaat meer voor een nieuw mandaat. De voozitter bedankt hen voor hun inzet en
medewerking in de voorbije jaren.

Er werden zes kandidaturen ontvangen. Met 18 stemgerechtigde clubs hebben kandidaten dus
10 stemmen voor nodig om verkozen te zijn (absolute meerderheid, statuten NL.22).
Uitslag stemming :

ASW Caroline Van Landuyt
DSH Patrick lbens
IDA Gaby Deckmyn
KPL Jurgen Schroyen
NL§V Corné Lepoeter
YDS Caro Rayen

Alle bovenvtsrmelde kandidaten behaalden de nodige stemmen en werden bijgevolg verkozen
als bestuurslid VLSU.

{ 5. Ad reswijzi g in g maabcheppelif ke zetel VL§U

Huidige maatschappelijke zetel bevindt zich op het adres van Maria, die ontslag heeft genomen
Het adres zaldaarom gewijzigd worden na de taakverdeling binnen het nieuwe bestuur.

16. líededelingen

o Startdag: zondag 4/9 bestuursleden van clubs
. §ocials:AlexandraDaneel
o ljsschaatsen.be gebruiken als middel voor activiteiten te delen
r Database Twizzit aanvullen
r Datum nieuwe AV 2CI23

De voozítter bedankt alle aanwezigen en de vergaderíng wordt gesloten.

àA6sJ lct4bï€<)
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