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Vergadering Bestuur VLSU samen met KBSF, 19/01/2022, online Teams, 20u 
 
Aanwezig: Jurgen Schroyen, Ludo Daemen, Maria Bouwens, Gaby Deckmyn, Corné Lepoeter, Gunter Werner, 
Annelies Dom, Mireille Mostaert, Stijn Turcksin, Kurt Vandamme, Jana Dreesen, Jeroen Straathof 
 
Agenda  
 

1. Topsport punten Jeroen   

• Stand van zaken Olympische Spelen 

• Betrekken van Sporters / Communicatie / acties VLSU / inzet sporters?? 

• Stand van zaken functie Topsport Directeur VLSU (in afwachting van bericht VLSU) 
• oa: samenwerking KBSF & afgevaardigden shorttrack en langebaan (max. 10min.) 

2. Kruisbestuiving VLSU-KBSF  

• Talentontwikkeling shorttrack Project op de ijsbaan van Hasselt: opletten met termen, welkt 
trainingen zijn ‘nationaal’ niveau en welke regionaal 

i. Decentralisatie moeten we wel voorkomen  

• Werken aan gelijkaardige visie voor kunst- en snelschaatsen met ook op doorstroming naar 
topsport 

• Moet nog beslist of dit nu KBSF of VLSU is 

• Werkgroep met Mireille/Jeroen/Anneleis en 1 vertegenwoordiger van elke sporttak, voorstel 
op AV klaar hebben (Vera? Stijn T? Wim?) 

• Communicatie naar Hasselt: we nemen het mee naar volgend seizoen 

• Shorttrack zomerkamp YDS Hasselt/ zomerkamp KBSF 

• Nationale trainingen in de zomermaanden in Hasselt? Als doelgroep C-D junioren zijn is dat 
niet echt ‘nationale training’. Anderzijds zou dit wel binnen doelstellingen VLSU vallen indien 
voldoende open. Dit wordt verder bekeken. 

• Voorstel: ‘projectwerking’ inrichten zodat clubs iets nieuws mogen opstarten en we dit 
ondersteunen. Criteria moeten duidelijk zijn 

3. VLSU livestreams: stond nu op 1000 euro, maar voor VK’s zou dat wel veer meer worden: materiaal 
of uitbesteden. 

4. Zomerstages: wordt later besproken 
5. Financiën dit jaar? 

• Alle betalingen komen in excell, Annelies zal betalen op maandagen 

• Ludo zal grote facturen voorlopig wel blijven betalen, Ludo brengt geen facturen van 2022 
voor boekjaar 2022 

6. Betalingen Annelies 
7. Vergoeding Alexandra?: blijft gelijk, maar we beden haar wel opleidingen aan, Tine (social media 

KBKF) wordt gecontacteerd om te streamlinen 
8. Brief benoeming bestuurslid: wordt mits kleine aanpassingen goedgekeurd 
9. Facturen gericht aan VLSU bv. livestream, startpistool: inclusief BTW 
10. Reisverzekering: 45/jaar + annulatie % kostprijs zullen we betalen, ook al voor WK junioren, Gunter 

stuurt facturen naar Maria 
11. Deadline e-learning is 15/2 : ideeën mogen naar Annelies (alvast skills attest kunst, Stijn T iets 

gelijkaardigs langebaan, VTS cursussen (Lieven)) 

 


