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Verslag RVB VLSU,  01/03/2022, online teams, 19u 
 
Aanwezig: Jurgen Schrojen, Gaby Deckmyn, Ludo Daemen, Maria , Corné Lepoeter, Jeroen Straathof, 

Annelies Dom 

Verontschuldigd: Gunter Werner, Mireille Mostaert 

1. Topsport 

• Ontvangst atleten bij koning maandag 7/3: moet logistiek bekeken worden 

• Mathias Vosté zal niet meer deelnemen aan wedstrijden dit seizoen 

• Reactie op beleidsinformatie (gedeeld met Jurgen en Corné) moet tegen 10/3,  

o Document is nog niet met bestuur gedeeld 

o We vragen zeker nog naar extra verheldering 

o  

• Analyse van ‘schaatsen’ door Sport Vlaanderen gevraagd tegen juni, dit bekijken we verder 

op vergadering 15/3 

• 15/3 vergadering Brasschaat 10-12h 

• 15/3 ook mensen van topsportcommissie uitnodigen? 

o Dit lijkt geen goed idee 

• Vraag vanuit bestuur: Wat is rol topsportcommissie precies? 

o Ze kijken mee met plannen die we indienen 

o Het blijkt dat sommige leden zich te weinig betrokken voelen, dit is een werkpunt 

o Er is een document betreffende kunstschaatsen, dit wordt in april besproken in ABCD  

over begold voor Nina Pinzarone. Document ligt nu bij Ans 

• Luik II overkoepelende bedragen topsport zijn geen budgetten voor   

o Dit moet verder opgevolgd/beslist worden 

 

2. Breedtesport 

• Luik II  

o Verduidelijking: starclass gaat via KBSF, enkel meerkost aan VLSU  

▪ Moet verder goed opgevolgd 

o E-learning subsidiebedrag is aangevraagd, al feedback op, Annelies werkt dit verder 

uit met Lieven Westerlinck 

o Jeugdsport klaar om uit te betalen 

▪ Actieplannen worden aanvaard en mag betaald aan twizzit 

o Actie rond pesten gedaan 

o Wedstrijd rond OS aanmoedigen is gewonnen door Gent, misschien wel andere 

criteria zoeken 

o Jaarverslag uitgewerkt enkel goed bestuur moet nog aangepast worden.  

o Schaatsvriendjes loopt in verschillende ijsbanen. De werking verloopt prima tussen 

ijsbanen, Sport Vlaanderen en VLSU.  

o Nog heel wat werk tegen eind maart: voorstel om deze goed te keuren tegen eind 

maart en dan weer vergadering in te plannen 

o Jaarrekening moet eigenlijk ook tegen eind maart, maar dar lukt niet. We zouden wel 

al informeel iets moeten hebben (wordt pas op AV goedgekeurd) 

o Boekhouding: 
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▪ Problematisch niet in orde 

▪ Ludo heeft lijst van 125 facturen die nog moeten toegevoegd worden 

• Sommige zijn nog niet betaald (bv. Manon skills attest & maandloon 

januari – (tot 3600 op VLSU budget), vervoersonkosten Annelies)  

3. Financieel 

• Ludo werkt er nog aan verder komende dagen 

• Hoe moeten we Ludo hierin ondersteunen? 

o Annelies helpt 

o Bedrag 205, 52 staat bij team INV maart: moet uitgezocht, Gaby zal die uitzoeken 

factuur ontbreekt 

o 1200 van Rino: als hij meer indient wordt dat verminderd tot 1200 

o Rekeningnr Pétré zou niet meer bestaan: Annelies zal dit navragen (Jeroen deelt 

gegevens) 

o Kunstschaatsen rekening bij argenta is opgezegd, maar die afsluiting en uittreksels 

komen niet meer via banksysteem – moet weer  

• BTW KBSF op facturen van VLSU (VLSU heeft ondernemingsnr.) Jana komt met voorstel voor 

terugbetaling van dit bedrag, blijkbaar betalen we soms 2x BTW 

• BTW probleem ook met facturen vanuit buitenland: die verlegde BTW komt dan later  

• Financiële flow: goed te keuren facturen breedtesport moeten vlotter goedgekeurd worden 

door RvB, ELKE vrijdag  

o Document: Topsport BOIC moet via penningmeester KBSF 

• In de toekomst VLSU geld naar topsport komt onder beheer en goedkeuring van topsport 

(die 10% minstens) 

• Document over flow moet aangepast betreffende betalingen KBSF aan buitenland bv. hotel 

dit is factuur aan KBSF en wordt gerecupereerd van VLSU, was niet 100% duidelijk verwoord 

 

4. Varia 

 

• VK shorttrack: komend weekend kunst, ook Kwikkie op bezoek & merci’tjes (stickers aan 

Gunter vragen) 

• Trainer B cursus: wie neemt taak over van Gert-Jan Goeminne? Annelies moet dat ook 

nieuwe login aanvragen, ze zal dat eerst bekijken.  

• Verkiezingen/kandidaturen 

o Gunter zal geen kandidaat meer zijn 

o Maria zal geen kandidaat meer zijn 

o Ludo zal geen kandidaat meer zal zijn 

o Corné wel weer kandidaat 

o Jurgen wel weer kandidaat 

o Gaby wel weer kandidaat 

Oproep aan clubs voor kandidaten, club moet immers kandidaten voordragen (dat mogen er 

meerdere zijn).  2 Weken op voorhand indienen, ook met motivatie/doelen, kandidaten 

moeten zich ook voorstellen, liefst op voorhand. 

• EYOF: schaatsers moeten nog goedgekeurd door KBSF & dan gecommuniceerd 
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• VK: Myriam Smolders zoon test positief, dus komt niet, dus probleem met panel 

• Annulatie Liedekerke: afmeldingen gaan vanaf volgend jaar wel betaald moeten worden.  

• Volgende vergadering woensdag 23/3,  20h Nekker 


