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Verslag vergadering Bestuur VLSU, 23/03/2022, De Nekker, Mechelen, 20u 
 

Aanwezig: Jurgen Schroyen, Ludo Daemen, Maria Bouwens, Gaby Deckmyn, Corné Lepoeter, Mireille 
Mostaert 

Verontschuldigd: Annelies  Dom en Jeroen Straathof 

Agenda: 

• Goedkeuring verslag vorige vergadering & opvolging 

o Nota’s vorig verslag zijn niet afgewerkt tot definitief verslag. Annelies en Mireille brengen 

dit nog in orde wordt volgende vergadering bekeken. 

• Rapportering sportcoördinatoren 

o Rapportering excell & boekhouding  

▪ Eerst analytische balans: Ludo zal deze als Pdf doorgeven (2021 en 2022). 

▪ Facturen van 2021 die in 2022 betaald zijn worden geboekt als ‘te ontvangen 

facturen’ in 2021 en komen dus toch op 2021 zodat het overeen komt. 

o We overlopen een aantal concrete opmerkingen op de documenten voor indiening 31/3 

bij Sport Vlaanderen 

▪ Mireille vraagt lijst van competitieve leden: we moeten beter opletten dat 

iedereen die wedstrijden rijdt competitief is ingeschreven. Dit wordt op de AV nog 

eens besproken. 

▪ Niet alle clubs hebben hun leden ingeschreven 

▪ Ontbrekende zaken langebaan wedstrijden (Corné zal het doormailen) 

▪ Cases commissies (geschillen en ethische): wij moeten enkel doorgeven of er 

zaken zijn geweest. 

▪ Mireille zal overleg aangaan of apart jaarverslag echt nog moet 

▪ Zachte indicatoren vallen weg, harde indicatoren hebben we er reeds veel 

behaald  

▪ Trainers gaan normaal ook opgegeven worden nu 

▪ Documenten worden mits deze aanpassingen goedgekeurd 

o Sportcoördinatoren gaan nu focussen op projectaanvragen 

• Financieel 

o Facturen aan clubs zullen via Twizzit verlopen 

o Komende week moeten alle facturen van 2021 afgewerkt worden 

o Er komen nog heel wat facturen van KBSF 

o Twizzit 

• AV en verkiezingen 

o Voorstel aanpassing verkiezingen: 

▪ Stem per sporttak 

▪ Verkiezingen op functie: kan moeilijk al direct gelden, maar lijkt nuttig 

o Datum AV:  
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▪ 18/6/2022 

▪ Nekker, Mechelen 

▪ AV KBSF/KBKF in de namiddag 

▪ VLSU 9-12h 

• Varia 

o 21/4: deel 2 inspiratieavond G sport (praktijkluik) 

• Volgende vergadering 

o Woensdag 4/5 20h Herentals 

 

 

 

 


