
Verslag RvB VLSU  
 
Donderdag 25/8/2022 
18h30 zaal ‘Stokvis’ Nekker 
Aanwezig: Corné, Jurgen, Caro, Caroline, Gaby, Annelies 
Verontschuldigd: Patrick, Jesse 
 
vervolg: Donderdag 01/09/2022 
19h30 zaal ‘Stokvis’ Nekker 
Aanwezig: Jurgen, Corné, Gaby, Caroline, Annelies, Jesse, Mireille (online) 
Verontschuldigd: Caro, Patrick 
 
 
Prioritair (deadline 1/9) 

● Goedkeuren vorige verslagen 
o Vorige verslagen zijn goedgekeurd en kunnen op de website geplaats worden. 
o Vraag van Caro om de verslagen uitgebreider te maken 
o We spreken af dat dan iedereen de draft verslagen aanvult. 
o Voorlopig zal het nog doorgemaild worden, maar kan later ook op de drive 

gezet worden. Aanpassingen doen we in volgorde: Gaby schrijft draft verslag, 
eerst naar Annelies, dan Caroline, daarna alle anderen. Wijzigingen moeten 
binnen 10 dagen doorgegeven worden, daarna is het verslag automatisch 
goedgekeurd. 

● Aanpassing/goedkeuring breedtesport:  
o Beleidsplan 

▪ De voorzitter benadrukt dat het nog altijd een plan is, en dus niet 
volledig vastligt. Het zijn eerder richtlijnen. Jaarlijks dienen we in te 
dienen wat we wel of niet gedaan hebben met de bijhorende 
motivatie. Dit dient te gebeuren in het jaarverslag wat voor 1 april 
dient te worden ingediend bij SV  

▪ Namen van bestuur, topsportdirecteur, clubs dienen aangepast. Dit 
kan Jesse doen. 

▪ Beslissing inzet beleidsfocussen (& wie dat uitwerkt tegen 
1/11). Opmerking: Tot 20% kan ingezet worden op personeel 

▪ Beleidsfocussen die we nu reeds hebben: 
▪ Jeugdsportfonds: 

▪ Dit loopt vrij goed, er kruipt veel tijd in het 
nakijken (gebeurt nu vrij volledig) 

▪ De RvB beslist hierop te blijven inzetten 
▪ Eventuele verfijning bv. punten per lid bekijken 

tegen 1/11. Caro &Jurgen zullen er in detail naar 
kijken en input leveren. 

▪ Topsport: 
▪ We zijn sinds juni 2020 officieel erkend op de 

Topsporttakkenlijst van de Vlaamse overheid. 



De RvB kiest er voor om het topsportbeleid 
verder te zetten.    

▪ Als erkende topsportfederatie ben je verplicht 
om een topsportdirecteur en 
topsportcommissie aan te stellen. Deze dragen 
zorg voor het opstellen van het 
topsportbeleidsplan (Die moet voor 1/9 worden 
ingediend maar kan daarna nog aangepast 
worden tot 30/9). Zie ook verder. 

▪ Innovatie: 
▪ Samenwerking/Transitieprogramma 

inline/langebaan in samenwerking met Skate 
Vlaanderen 

▪ Innovatie kan erin bestaan het vrijetijdsaanbod 
te verruimen en/of te verdiepen 

▪ Er is reeds overleg geweest met inline federatie 
▪ Kennis tussen disciplines uitwisselen & op elkaar 

afstemmen,….  
▪ Doelstelling: aantal leden langebaan doen 

toenemen want is nu kleinste tak; er zijn nu 3 
clubs 

▪ RvB  beslist hierop in te zetten 
▪ Mogelijke acties: workshop Bart Swings; 

recreatieve wedstrijden lange baan wedstrijden; 
1 keer per jaar gecombineerd kamp 
(skeeleren/lange baan) 

▪ Doelgroep: 6-18 jaar (eventueel ook 
volwassenen) 

▪ Nodige analyse: # dubbele leden opzoeken; # 
trainingsuren op ijs; # trainingsuren skeeleren; 
off-ice; wedstrijdaanbod 

▪ Rationalisatie 
▪ Impuls subsidie (dus niet wederkerend) 
▪ Sharepoint (platform van Microsoft dat dient als 

een raamwerk voor het opzetten van een 
website voor informatie-uitwisseling en online 
samenwerking binnen een groep of organisatie): 
hier is een éénmalig kost aan verbonden 

▪ Ook shared services zoals personeel zijn 
mogelijk bv. op heel drukke momenten, of 
gedeelde huisvesting. 

▪ Kansengroepen 
▪ Caro, Caroline en Gaby willen hier tijd in steken 
▪ We zetten hier ‘voorwaardelijk’ op in 
▪ Wij beslissen tegen volgende week definitief na 

doorlezen voorwaarden 
▪ Inzamelacties? 



▪ Te verzamelen data: o.a. gemiddelde kost 
lidgeld; gemiddelde kost materiaal 

▪ Zomerkampen 
▪ Hier gaan we voorlopig niet op inzetten, is een 

te groot kamp 
▪ Professionalisering sportkaderopleidingen 

▪ Annelies & Jesse zijn daarmee bezig 
▪ Trainerslicenties: voorwaarden, 

voordelen (bv. Op de website op lijst met 
goede trainers komen,… 

▪ Analyses: Hoeveel trainers zijn er 
verbonden aan een club? Hoeveel 
trainers hebben een diploma? 

▪ Vergoeding DSKO hierin opnemen 
▪ Dames in de sport 

▪ Voorwaardelijk. Gaby neemt contact op met 
Hannah Vandermeeren/Hanne Desmet om 
brainstorm op te zetten en de mogelijkheden te 
bekijken 

o Luik II 
▪ Beslissing betreffende personeel (& kost): zal gerevalueerd worden na 

dit seizoen.  
▪ Verdeling resterende subsidie over de SD (strategische doelen) 
▪ Gedetailleerde uitwerking – Jurgen en Gaby werken voorstel uit 

vrijdag 26/8 
▪ de Excel duidelijker maken zodat we niet meer twijfelen waar 

iets thuishoort 
▪ gedetailleerde uitwerking begroting 
▪ Tegen zondag moet beslist of we de ‘voorwaardelijke’ 

beleidsfocussen uitwerken 
● Aanzettopsportbeleidsplan is klaar (+ beperkte besteding vanuit algemene 

begroting), wordt later uitgewerkt. Voorblad moet gehandtekend binnen voor 
1/9/2022.  

● Bespreking aanpassingen RIO (ledenbijdragen actualiseren en beslissing 
transferregeling) – goedgekeurd op voorwaarde aanpassing namen 

● Aanpassing commissies (snelschaatsen, kunstschaatsen, topsport, tucht,…), worden 
in RIO beschreven. Samenstelling topsportcommissie: momenteel geen atleten 
vertegenwoordiger lange baan + shorttrack, enkel kunstschaatsen 

Breedtesport:  
● Verlenging contract Jesse wordt goedgekeurd voor 1 maand, via sportwerk 

Vlaanderen. Jurgen zal vragen (aan sociaal secretariaat) welke onkosten vergoeding 
normaal zou zijn (ipv laptop). Corné neemt contact op met Sportwerk Vlaanderen 
voor verlenging contract en informeert Jesse hierover. 

● Vlaams Kampioenschap 2023 shorttrack/kunstschaatsen 



o Wordt georganiseerd 2 april 2023 in Hasselt voor Shorttrack, kunstschaatsen 
3-4/maart (op een nog te bepalen locatie). 

● Uitgevoerde taken, ter kennisgeving: 
o development trainingen zijn uitgeschreven, platform twizzit 
o schaatsvriendjes zijn naar ijsbanen gestuurd en clubs 
o trainingslicenties zijn aangemaakt in twizzit 
o sportmedische keuring is verzonden naar clubs 
o zomerkamp shorttrack: aantal dln, verloop  
o sociale media post: development trainingen, schaatsvriendjes, 

trainingslicenties, sportmedische keuring 
o promo voor VTS cursus van september: initiator 
o Werkgroep kunstschaatsen werd bijeengeroepen 

● VTS cursussen/respons nav AV /snelschaatsen: tijdslijn weergeven/  
● Startdag: svz 
● Statuut trainers: opties nieuw verenigingswerkers statuut? 

Topsport: 
● Sollicitatieprocedure Topsportdirecteur 

o We vragen een verlenging met 1 maand voor Annelies Dom. Corné bespreekt 
dit met Sport Vlaanderen en zorgt voor aanvullend contract. 

o Selectieprocedure loopt (tegen 12/9 zou kandidaat moeten voorgelegd 
kunnen worden). 

● Development programma ST. Deelname per training is toegestaan. 10 euro per 
individuele training mag ook voor ontwikkeling, maar trainer moet dan wel bijhouden 
wie er komt 

Varia 

● Implementatie sharepoint en overzetten mailboxen naar outlook, gedeelde agenda’s 
zal plaatsvinden, ook teams vanaf 1/9.  Er wordt door VSF ook een training/opleiding 
verzorgd voor bestuur en personeelsleden. 

● Feedback op DSKO (opmerkingen AV) verifiëren  
● Patrick Ibens is ook bezig met organisatie rondetafel om inhoud trainerscursussen 

kunst te bekijken. Jurgen overlegt verder met Patrick.  
● Het is niet zo heel duidelijk hoe je praktisch als bestuurder met klachten omgaat, wat 

doorverwijzen naar welke commissie. Het RIO zal hierop nagelezen worden 
 

Vervolgvergadering 

  

1.  Goedkeuring verslag 25/8 

● Staat nu op google drive 

● Dit verslag zal eraan toegevoegd worden 

● Op de drive werkt iedereen het verslag bij in kleur 

● Op volgende vergadering wordt altijd beslist of er iets moet ingekort worden 



● Jesse of Mireille zetten het online 

2.     Luik 2 

● Moet voor 1/11 binnen dus RvB oktober goedgekeurd. 

● Op de volgende vergadering komt Sophie Cools naar RvB om decretaal beleid uit te 

leggen 

● Jurgen zal dan ook verslag uitbrengen van uitgaven/inkomsten 2021 

3.   Breedtesport  

● development trainingen  

○ zijn uitgeschreven, platform twizzit 

○ Momenteel slechts 11 inschrijvingen: spreiding wordt bekeken (Hasselt-Gent) 

○ Hoeveel komen er eigenlijk in aanmerking? (vraag aan Maarten of Caro) – is 

daar effect van Corona op geweest? 

○ Er zijn initiatieven om meer schaatsers de normen te laten halen 

○  Sowieso moet dit op het einde van het seizoen geherevalueerd worden 

○ Indien minder dan 10 inschrijvingen beslissen we volgende vergadering wat 

we kunnen doen (hoger inschrijvingsgeld?) 

● schaatsvriendjes  

○ zijn naar ijsbanen gestuurd en clubs (multimove/kwikkie) 

○ voorlopig weinig reactie (enkel Mechelen), zal nog extra gepromoot worden 

● Trainingslicenties aanvragen en opvolgingen 

○ Trainingslicenties kunst zijn aangemaakt in twizzit: 

○ Lijst moet dan naar KBKF opgestuurd 

○ ‘Bewijs’ voor verzekeringsnemende trainers van groepspolis (als ze dat 

kiezen), staat bij formulieren Arena polis BA 

○ Nu moet niet betaald worden tot je factuur krijgt (in tegenstelling tot vroeger) 

○ Gaby zet op drive in beveiligde map de verzekeringspapieren van wie NIET op 

VLSU polis komt 

● Nieuwsbrief: 

○ wordt gemaakt & nu gemaild aan clubs 

○ kan ook in twizzit, maar niet zeker dat mensen dat gaan zien 

○ Eventueel 1x per kwartaal naar alle leden 

○ Wordt door werknemers verder bekeken en die komen met een voorstel 

● Sportmedische keuring: 

○ mail is verzonden naar clubs 

○ Staat op de website VLSU (vragenlijst & link keuringsartsen) 

○ Zal concreter/korter worden uitgeschreven op website 

● zomerkamp shorttrack:  

○ 21 dln, verloop was goed,  

○ volgend jaar al vastgelegd zelfde week (2e week augustus)  

● sociale media posts geschreven over: 



○ development trainingen, schaatsvriendjes, trainingslicenties, sportmedische 

keuring 

○ Niet altijd duidelijk wat wél en niet moet gepubliceerd worden 

● promo voor VTS cursus initiator van september: 

○ datum en plaats staan niet vast waardoor weinig inschrijvingen 

○ Vragen over organisatie en rol DSKO: hierover is volgende week een 

vergadering  (zie volgend punt) 

● Werkgroep kunstschaatsen wordt bijeengeroepen 10/9 

○ 40 dlns (trainers), Nekker, 9h45-13h 

○ Van RvB zal Patrick & Corné gaan, evt. Mireille 

○ Patrick zal voorwoord uitwerken in overleg & voorlezen 

● Website 

○ Wordt grondig verbouwd & geüpdatet door werknemers 

● Vergadering: rationalisatie VSF 

○ Idee was onze sharepoint etc. in te dienen onder beleidsfocus rationalisatie 

maar dit kan niet 

○ Moét samen met minstens 1 andere federatie 

○ Niet simpel om dit voor 1/11 

○ Eventueel ook met Skate Vlaanderen? 

○ Wordt verder bekeken 

● Vergadering Skate vlaanderen nav eventueel indienen project innovatie 

○ Willen graag samenwerken 

● In Jeugdsportfonds moet vraag ‘is er een API’ ook antwoord ‘nee’ kunnen 

● Reden van dropout: 

○ vragenlijst is beschikbaar, zit in jeugdsportfonds 

○ is ook ooit rondgestuurd voor beleidsplan 

○ moeten we zeker verder bekijken (2021 vergelijken met 2022) in 

december/jan 

○ eventueel dan actieplan uitwerken 

● Startdag: svz (‘stand van zaken’) 

○ 7 clubs/13 dlnrs 

○ Er zal ook ruimte zijn voor extra vragenronde 

○ 8h45 Annelies & Jesse aanwezig, kwikkie 

○ ’s middags broodjes, koffie-thee-water is voorzien, zelf frisdrank voorzien  

○ netwerkmoment 

● Statuut trainers: opties nieuw verenigingswerkers statuut 

○ Annelies heeft mail daarover doorgestuurd 

○ Dit kan voor bv. trainers (niet voor bestuursleden) 

○ Zullen we later bekijken (bv. november) evt iets organiseren met clubs 

● SVZ (stand van zaken) indiening beleidsdocumenten: RIO, beleidsplan en 

erkenningsdocument zijn ingediend. 



Topsport: 

·    verslagen RvB - VLSU vs Nationale koepels 

o   zou nuttig zijn als alle verslagen met elkaar gedeeld worden 

o   In principe zouden ze sowieso online moeten staan 

o   zal bij KBKF & KBSF ter sprake worden gebracht 

·    Topsportcommissie 

o   ontslag Topsportcommissie Vera Vandecaveye ontvangen door RvB 

o   hierdoor enkel Kevin Van der Perren uit kunstschaatsen 

o   nog atletenvertegenwoordiger snelschaatsen nodig 

o   Eventueel iemand via KBKF ter vervanging van Vera? Wordt ook besproken 

in KBKF 

·    Alle commissies moeten opnieuw samengesteld tegen 1/1/2023 

o   Caroline roept op tot meer diversiteit in de commissies proberen krijgen 

o   Doelen van commissies zijn niet zo duidelijk: 

§  ook via ‘wist-je-dat’ op social media kandidaten zoeken? 

§  Op representatieve raad in december (kan via teams)? 

§  In mail aan clubs ook nog duidelijk opnemen (uit RIO knippen) 

 Gezond en ethisch sporten 

 Feedback op küren voor A team schaatsers is nu niet georganiseerd: moet dit nog 

gebeuren? 

○ RvB besluit dat dit materie is voor de nationale koepels 

○ Er is wel al wat getest door club van Mechelen 

 Verzekering topsporters 

○ KBSF is nu in gesprek met gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij 

○ Nationale koepels moeten aanvragen aan VLSU voor extra reisverzekering 

(naam, datum, waarheen) 

○ Alle buitenlandse verplaatsingen moeten aangegeven bij secretariaat VLSU 

○ Annelies zal ook navragen bij VSF 

○ Er moet communicatie komen naar de leden 

○ Gaby & Annelies zullen met Arena afspreken 

 RvB beslist dat verslag topsportcommissie (externe versie) mee op website onder 

rubriek topsport zal komen 

 BTW team Desmet: BTW verlegd kan niet naar VLSU, dus zou BTW bijkomen (Corné 

zal dit opnemen) 

Toegevoegde punten 01/09/2022 

 Fan2be – fanpagina wordt volgende vergadering bekeken 

 Eigen kledinglijn zal beschikbaar worden voor alle schaatsers, ook met webshop 



Varia 

● Team Phoenix tijdelijk niet actief 

● Vraag Marij: volgende vergadering 

● Opmerking personeel: verdaagd 

Volgende vergadering: Corné vraagt aan Sophie Cools datum 

 

 


