
Verslag vergadering 4/5 

Herentals, 20h 

Aanwezig: voltallig (Mireille online)  

 

Goedkeuring vorig verslag 

• Aanvulling betreffende infrastructuur: Corné heeft contact opgenomen en voor de zomer 

weten we meer 

Financiën 

o 2 belangrijkste taken 

o 2021 afwerken: als <2000 dan mag  

▪ de voorschotfacturen moeten op 2022, Sport Vlaanderen wilde wel dat ze al 

ingediend werden in 2021 

▪ Bespreking financiën topsportatleten  

o 2022 organiseren: Jurgen spreekt met Rik af om eerst te weten hoe boekhouding 

werkt, kan dan ‘ad interim’ eenvoudigere manier voor verwerken facturen/ 

betalingen uitwerken en brengt 2021 terug op orde 

o Annelies en Mireille moeten zélf kunnen betalingen uitvoeren: er zijn 4 rekeningen, 

maar kaarten kunnen enkel op naam van bestuurslid 

Breedtesport 

• Rapportering 

o Saldibalans/grootboek in orde? In excell winstmarge 40.000 

o Scan tuchtreglement: 2 opmerkingen  

▪ We vermelden nu BAS, aanpassen naar VST 

▪ Datum goedkeuren tuchtreglement (juiste verslag 2020 opzoeken) wordt 

toegevoegd door Jurgen 

o Ministage shorttrack 

▪ Begroting voor regionale trainingen: al heel wat van begroting is daarmee 

opgebruikt 

▪ Voorstel: 550 toelage vanuit VLSU, zullen het ijs zelf moeten regelen met 

Deurne/Hasselt, moet open staan voor alle schaatsers én delen op social 

media, begroting op voorhand en afrekening voorleggen. 

o Contract Mireille is aangepast 

o Mireille gaat vandaag in zwangerschapsverlof 

o Vera Huys zal contact opnemen, heeft op zich wel interesse 

o M-factor wordt georganiseerd 4 bijscholingen, weer 50 euro, is online (60 voor niet-

leden), openstellen via Sport Vlaanderen om meer deelnemers te hebben:  

▪ Wat met snelschaatsers? Licentiesysteem op AV voorstellen (Corné werkt dit 

uit in samenwerking met KSF) – kan later in jeugdsportfonds naar 

gelicentieerde coaches.  

o Er worden 3 skating skills kampjes georganiseerd (ook eentje adults) 

o G-sport dag: vrij weinig volk 

o Twizzit: geeft een bijlage om via eenvoudig facturen te maken 



o Verschillende rekeningen: snelschaatsen/ kunstschaatsen: is dat nog nodig? Jurgen 

maakt voorstel en RvB stelt op AV voor deze af te schaffen. 

Topsport:  

o Attesten van onze atleten dat ze medisch geschikt zijn: Corné gaat vragen Panega inlog te 

resetten zodat Mireille en Annelies erop kunnen. Ook mail naar Matthias Peeters ivm wat er 

precies is van de atleten. 

o Aanstelling topsportdirecteur: 

o Uitgeschreven functiebeschrijving wordt bekeken, hier kan nog een addendum van 

gemaakt bij het contract (enkel topsport). RvB  

o Aanvragen 2022: moeten in mei ingediend, Corné en Annelies zijn hiermee bezig.  Ook 

ontwikkelprogramma’s langebaan en kunst worden heringediend. 

AV: 

▪ 18/6, voorlopig sportoase Leuven? Broodjesbuffet 

o Zijn er nieuwe kandidaten? Wat met IDA dat meerdere disciplines heeft, maar slechts 1 

stem? 

Volgende vergadering 

▪ 30/5 omgeving Geel Gunter zoekt iets 


