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RvB VLSU 

5-10-2022, 19h, Nekker, Mechelen, zaal ‘Stokvis’ 

Aanwezig: voltallig 

 

Algemeen 

1. Topsportdirecteur: Annelies is door Taskforce Sport Vlaanderen officieel aangesteld  
2. Vacature breedtesportcoördinator: 

a. Tewerkstelling via sportwerk Vlaanderen van Jesse telt niet mee als VTE voor 
verplichte werkkrachten breedtesport 

b. RvB beslist van oktober tot december Jesse als 4/5 contract aan te nemen op 
VLSU 

c. Voor vacature zetten we: halftijds, met mogelijkheid tot uitbreiding 
i. Wordt verder uitgewerkt op basis van voorstel Gaby & aanvulling 

Annelies – Gaby stuurt door 
ii. Solliciteren voor 15/11 brief 

iii. Ook op social media, VDAB,…. 
d. Bij gesprekken kandidaten zal Mireille zeker betrokken worden 

 
3. Verslag vorige vergadering 

a. Aan website wordt gewerkt dus zaken zijn soms tijdelijk niet beschikbaar 
b. Gaby zet vorig verslag op drive (en dit) 

i. Verslag 13/9 per mail 
ii. Verslag 25/8 (& vervolg) 

1. Bezoek Sophie Cools is uitgesteld 
2. Nieuwsbrief is ongeveer af: echt ‘Twizzit’ nieuwsbrief kan nu 

niet  
3. KBSF zal hun verslagen doorsturen aan VLSU en naar 

werknemers 
4. KBKF vergadert volgende week, graag volgende agendapunten 

meennemen Jurgen: 
a. BOIC gelden laten uitbetalen aan VLSU voor 

transparantie van financiële bij afrekening. Zie mail 
naar Peter Riskin op 14/9 

5. Fan2be: voorlopig niet geïnteresseerd, Corné verstuurd mail 
naar Fan2Be 

4. Situatie in YDS rond geschil ouder/club i.v.m. uitzetting atleet uit club 
a. De VLSU is hier geen betrokken partij en kiest ook geen partij 
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b. Er is al door federatie API gepraat met beide partijen, er kan klacht worden 
ingediend bij geschillen/ethische of tuchtcommissie, API kan hierin advies 
geven 

c. De VLSU is van opinie dat sowieso toegang moet verleend worden tot de 
development trainingen.  

d. De VLSU zal de organisatorische taak overnemen en zorgen voor trainers op 
maandag en dinsdag o.a. is er geen Nationaal team aanwezig.  

5. Development trainingen 
a. Annelies heeft contact opgenomen met Pieter Gysel om de dagen over te 

nemen waarvoor geen trainer is 
b. De RvB VLSU stelt een verbod op aan alle ouders en bestuursleden om rond 

de ijsbaan te verblijven tijdens de trainingen, behalve voor het helpen zetten 
van kussens. Corné zal dit aan YDS meedelen met een officieel schrijven. 

6. Caro Rayen heeft per mail en op eigen initiatief haar ontslag ingediend 
a. Corné zal dit rondsturen naar clubs, met oproep voor kandidaturen 
b. Dit zal voorgelegd worden op AV van 2/11 

7. Voorbereiding bijzondere AV (vervanging Caro?) 
a. Stemming via teams zal zoals bij wet is vastgesteld 
b. Uitnodiging moet op tijd uit (midden oktober) 

i. Indien we kandidaat hebben vanuit club die reeds vertegenwoordigd 
is: eventueel dit artikel in statuten veranderen 

ii. Het is de club die kandidaten moet voordragen (we zullen dit duidelijk 
in mail zetten) 

Breedtesport 

8. Beleidsfocussen: uitgeschreven concepten doorgestuurd naar Els Van Mol.  
a. Beleidsfocus innovatie feedback gekregen: Mireille werkt deze verder uit  
b. Beleidsfocus sportkaderopleidingen niet zo positieve feedback; nog extra 

advies afwachten & in overleg gaan voor we finaal beslissen 
c. Beleidsfocus jeugdsportfonds: Slechts enkele aanpassingen nodig 

9. Project: meisjes en vrouwen. Hannah, Hanne, Lieselot & Gaby hebben eerste grote 
aanzet gedaan, Mireille werkt hieraan verder en dit dienen we in. Gaby verwerkt nog 
feedback van Annelies, Annelies heeft feedback naar Mireille gestuurd. 

10. Twizzit:  
● Lidmaatschappen - transfers: Twizzit instellen dat deze door clubs altijd 

beëindigd kunnen worden, waarbij ze al dan niet automatisch verwerkt worden.  
o Twizzit: zou ‘foutmelding’ moeten geven bij dubbele inschrijving 
o Verdere afspraken dienen nog uitgeklaard  

● VOTAS: Bij de basisconfiguratie van Twizzit hebben we in samenspraak ingesteld 
dat deze gegevens niet getoond worden aan de leden. Jesse zal zich hiermee 
bezighouden om VOTAS-ID toe te voegen zodat we vlot aan trainersdiploma’s 
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kunnen geraken. Eventueel ook knop voor behaalde trainersniveau, diploma zelf 
niet. 

● Twizzit 
o er is geen synchronisatie van de agenda van de federatie met de agenda 

van de club. Deelnemers aan deze trainingen moeten dus inloggen bij 
VLSU om hun aanwezigheid te kunnen bevestigen in de planning. 

▪ We zullen de accounts tussen club en federatie voorlopig niet 
automatisch koppelen;  

o VLSU stuurt alle contacten die zich hebben ingeschreven voor 
development trainingen een 'twizzit uitnodiging' vanuit VSLU (taak voor 
Jesse). Zij zullen dit account kunnen koppelen aan hun clubaccount. In het 
VSLU-account zullen ze hun aanwezigheden kunnen aanduiden. Let op dat 
er geen info 'publiek' staat in het VSLU account, waarvan jullie niet willen 
dat de cursisten ze zien. 

o Andere mogelijkheden voor twizzit: attesten  (ook ziekenkas), voor club, 
vaardigheidsattest,…Dit wordt met Jürgen verder bekeken, het meeste 
kan zeker. 

11. World ice skating day: doorgestuurd naar clubs, willen wij als federatie zelf iets 
organiseren? 

a. VLSU gaat zelf geen grote actie opzetten, clubs zijn al op de hoogte gebracht, 
wel social media actie: dit zullen we aan ISU ook laten weten (wegens 
momenteel tekort aan mankracht) 

12. Synchro seminarie: al verschillende data voorgesteld, maar meerderheid coaches kan 
steeds niet, nieuw voorstel 18/12 

13. VLSU website: aanpassingen lay-out zijn gaande door Jesse. 
14. Ijsschaatsen.be: Nu trekt deze website onvoldoende. In november/december verzoek 

naar nationale federaties over gezamenlijke website en dan herbekijken. 
15. Ledenaangifte: VLSU zal nog 1x facturen eind dit jaar (voor leden 2022). Voor 2023 

later facturatie al kunnen ze al wel inschrijven. 
16. Verzekering: wat met duurdere verzekering om naar het buitenland te gaan?  

a. Dit zal via Twizzit gebeuren (Gaby stuurt formulier nog naar Jesse) 
i. Komt op kosten van projecten of van de schaatser zelf als die geen 

ondersteuning heeft 
ii. Taak voor de coach/verantwoordelijke 

b. Verzekeringsaccount opmaken door Mireille, aanmaak Stijn Turcksin en 
Gunter Noiron in Twizzit om formulier voor buitenlanders in te vullen. Mireille 
en Annelies bekijken dit verder. Montreal is 21/10 vertrek! Hoge urgentie. 

c. Mogelijkheden verzekering voor korte lessenreeksen: gevraagd aan Arena 
maar nog geen offerte ontvangen 

17. Goed bestuur: Document moet doorlopen worden voor 30/11. Jurgen en Corné 
spreken datum af. 
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18. Sharepoint:  
a. Mappenstructuur is gemaakt 
b. Vrijdag hopelijk onze Google Drive daarop 
c. Annelies blijft dit opvolgen, vermoedelijke overzet gefinaliseerd voor gebruik 

volgende week 18/10. 
19. Omzendbrief:  

a. Leden van nationaal team (KBSF en KBKF) kunnen via topsport directeur een 
brief krijgen voor het missen van lessen (een uniforme, algemene brief) 

b. Niet-topsporters: bij door de bond georganiseerde wedstrijden of wedstrijden 
waar wij atleten naar uitsturen (via secretariaat) 

c. Voor specifieke internationale wedstrijden: op basis van brief van Jürgen 
(kunst) en Gaby (shorttrack) mag aangevraagd worden.   

20. Huisstijl?  Communicatie: adres is aangepast 
21. SVZ NLSV TNT/ Luna: beide clubs zullen in Eindhoven trainen  

 
Geagendeerd maar niet behandeld: 

Topsport 

1. Korte presentatie: beleidsplan + vragenrondje 
2. SVZ uitvoering van topsportbeleid: TSSC – programma’s kort overlopen 
3. Verslag TSC 

 
Varia 

1. Werking computersysteem kunstwedstrijden 
2. Vergoedingen voor seminaries officials (kunst en shorttrack) 

 

Volgende vergadering:  

● Volgende vergadering eerst topsport! 
● Vanaf nu op maandagen.  
● Volgende vergadering: maandag 24/10, 18h   

 

mailto:secretariaat@vlsu.be

