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Beleidsplan = werkinstrument

• Basis van de hele werking

• Kernpunten :

• Groei

• Kwaliteit

• Transparantie

• Professionalisering

• Communicatie en samenwerking



Structuren

• Sporttakcommissie kunstschaatsen – “dagelijks bestuur”

• Sporttakcommissie Snelschaatsen – “dagelijks bestuur”

• Representatieve Raden – communicatie en inspraak

• Personeel – Topsportdirecteur, Sporttechnische coördinatoren

• Commissie Gezond en Ethisch Sporten

• Topsportcommissie

• Disciplinaire Commissie

• Geschillencommissie



Commissie Gezond en Ethisch Sporten

• Medische geschiktheid – medisch onderbouwde attesten

• Blessurepreventie – in de steigers

• Actuele medische vragen

• Ethische code – voor sporters, coaches, officials, bestuurders

• Grensoverschrijdend gedrag – API’s en Vlaams Sport Tribunaal

• Doping

• …



Commissie Gezond en Ethisch Sporten

• Dr. Mathias Peeters, arts, voorzitter

• Maria Bouwens, secretaris

• Louis Vanderbleeken, vast lid – sportdiëtist

• Anne Michiels, vast lid – advocate 

• Jan Dierick, API – eenvoudig te bereiken via website

• Marij Timmerman, API – eenvoudig te bereiken via website



Breedtesport

• Belangrijk doel van Sport Vlaanderen, eigen 
financiering los van topsport 

• Niet iedereen moet olympische ambities hebben

• Iedereen op het ijs, sporttak kiezen die bij je past

• Breedtesport is nodig voor topsport

• Leren van elkaar (G-sport Brugge)

• Inzetten op
• Clubs

• jeugdsportfonds

• Trainers

• Officials

• Overkoepelende activiteiten

• Gezond en ethisch sporten (API’s)

• Sportcoördinatoren “op het veld”

Beleidsplan komt volledig overeen met Luik II van 
begroting dus elk doel heeft budget & 
verantwoordelijke. Jaarlijks bekijken we of we de 
doelen behaald hebben en passen eventueel aan.  

Documenten = werkinstrument



Jeugdsportplan

• Details worden aan clubs gestuurd

• Indien mogelijk al dit jaar beperkte som 
(20,000)

• Mits goedkeuring vanaf 2021 jaarlijks 
40,000
• 3 pijlers

• Punten verzamelen a.h.v. criteria

• ‘gemakkelijke’ punten maar ook enkele 
waar we actie verwachten

• Alles online op website VLSU

• Jaarlijks opvolgen wat werkt en wat niet



Toelichting Topsport 

Corné Lepoeter

(afgevaardigde Topsport)

Presentatie AV VLSU

5 september 2020



Belangrijke ontwikkelingen  

• Aanstelling Topsport directeur per 1 januari 2020

• Meer budgetten voor diverse topsport prestatieprogramma’s

• COVID-19: invloed op planning van stage & wedstrijden seizoen 2019-2020 
en in de toekomst. 

• Topsport Commissie VLSU

• Besluit ijssporten op Topsporttakken lijst, dd 3 juli 2020
• Meer budgetmogelijkheden voor ontwikkelprogramma’s

• Vernieuwing Topsport Actieplan IV naar Topsport Actieplan V
• Top 3 Europees Kampioenschap

• Top 8 Wereldkampioenschappen / Olympische Spelen



Positie Topsport commissie

• Opstellen en toetsen selectiecriteria nationale / 

internationale wedstrijden

• Het opstellen, voorstellen en verdedigen van het 

vierjaarlijkse beleidsplan Topsport 

• Het uitvoeren, opvolgen en bijsturen van het 

betreffende beleids- en jaarlijkse actieplan 

Topsport met de daarbij behorende 

Prestatieprogramma’s en ontwikkelprogramma’s 



Ambities en Evolutie Programma’s

• Olympische Spelen 2022
• Doelstellingen 5x Top 8

• Versterken topsport programma’s 
• Verbinden met ontwikkelprogramma’s

• Sportwetenschappelijke omkadering

• Atleet volg systeem : Panega Platform

• Versterken ontwikkelprogramma’s 
• (verder) Inrichten Talentdetectie 

• Ism coaches / clubs 



Doelstellingen Topsport

• Verder ontwikkelen ontwikkelprogramma’s & Talentdetectie

• Optimaliseren samenwerking Prestatiesprogramma’s en 
ontwikkelprogramma’s 

• Aansturing Topsport directeur / positie t.o.v. RvB

• Ontwikkeling coaches 

• Verdere invulling Topsport Commissie, o.l.v. Topsport directeur

• Optimaliseren samenwerking VLSU en Nationale federaties (KBSF 
& KBKF)



Speelveld en Dynamiek

Prestatieprogramma’s 

Snelschaatsen

• Bart Swings 

• Mathias Vosté 

• Hanne Desmet

• Stijn Desmet

• Shorttrack Relay

Kunstrijden

• Loena Hendrickx

Ontwikkelprogramma’s

• Shorttrack (Be Gold)

in ontwikkeling: 

• Snelschaatsen 

Kunstrijden 

Bron: voorstelling Topsport directeur



Sporttechnisch coordinator

Vera Huys

• Master Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen –

fysieke activiteit, fitheid & gezondheid

• Master Kinesitherapie en revalidatiewetenschappen  in opleiding

• Trainer B skeeleren

Sporttechnische coördinatie en ondersteuning snelschaatsen



Sporttechnisch coordinator

Mireille Mostaert

• Master Lichamelijke opvoeding en 
bewegingswetenschappen – Sporttraining en Coaching

• Master Lichamelijke opvoeding en 
bewegingswetenschappen – Sportmanagement

• Trainer A kunstschaatsen

• Lerarenopleiding

Sporttechnische coördinatie en ondersteuning kunstschaatsen



Wat hebben we gedaan



Toekomstplannen

Uitbouw breedtesport

Kader

Kwaliteit

Aanbod



Vragen, interesse, en/of ideeën ?

• Contacteer ons:

Mireille Mostaert kunstschaatsen

Contact: mireille.mostaert@vlsu.be

Vera Huys snelschaatsen

Contact:  vera.huys@vlsu.be

Concrete uitwerking van voorstellen vind je 
binnenkort terug op de website en in jullie 
mailbox.

mailto:mireille.mostaert@vlsu.be
mailto:vera.huys@vlsu.be


Social media

Eline Anthonissen

• Bachelor in communicatie management

• Voormalig Belgisch kampioen solo en synchroonschaatsen (Team Phoenix)

• Duits kampioen synchroon schaatsen en top 10 wereldranglijst (Team Berlin 1)

• Initiator kunstschaatsen en synchroonschaatsen

Content creator voor website en social media kanalen



Social media

VLSU.be

socialmedia@vlsu.be



Voorstelling Topsport Directeur

Jeroen Straathof

Topsport directeur VLSU
5 september 2020



Topsport

Topsport maakt 

trots

Topsport als 

doel

Topsport als 

middel

Openheid

Eerlijkheid

Transparantie



Taken & verantwoordelijkheden

• Verantwoordelijk voor sportieve resultaten

• Programma’s onder verantwoordelijkheid coaches & trainers
• Prestatieprogramma’s & ontwikkelprogramma’s 

• Evaluatie & monitoring van programma’s (vanaf jan 2020)

• Stand van zaken, ambities, progressie

• Talentdetectie, talentherkenning en ontwikkeling (iom clubs & trainers)

• Overleg met coaches en Sport Vlaanderen en BOIC

• Contact met sporters 



Spelveld en Dynamiek

Prestatieprogramma’s 

Snelschaatsen

• Bart Swings 

• Mathias Vosté 

• Hanne Desmet

• Stijn Desmet

• Shorttrack Relay

Kunstrijden

• Loena Hendrickx

Ontwikkelprogramma’s

• Shorttrack (Be Gold)

in ontwikkeling: 

• Snelschaatsen 

Kunstrijden 



Voorstelling boekhouding

Resultatenrekening 2019



Inkomsten

Inkomsten € 68.115,00 € 80.529,66 € 80.529,66

Lidgelden

Lidgelden Kunstschaatsen € 44.516,00

Lidgeld schaatsers en bestuur (competitief) kunstschaatsen € 15.500,00 € 17.437,00

Lidgeld schaatsers (recreatief) kunstschaatsen € 23.940,00 € 27.079,00

Lidgelden snelschaatsen € 1.805,00

Lidgelden schaatsers (competitief) snelschaatsen € 1.180,00

Lidgelden schaatsers en bestuur (recreatief) snelschaatsen € 625,00

Trainerslicenties en verzekeringen € 3.660,00

Licenties trainers kunstschaatsen € 3.375,00 € 3.025,00

Verzekering trainers kunstschaatsen € 800,00 € 635,00

Recup verplaatsingsvergoedingen wedstrijden € 15.000,00 € 15.813,62 € 15.813,62

Development schaatsers (stage beloften)

Stages en opleidingen kunstschaatsen € 2.465,00 € 2.465,00

Stage snelschaatsen € 2.720,00 € 2.720,00

Vlaams Kampioenschap € 6.500,00 € 5.585,00 € 5.585,00

Tussenkomst KBKF en FFPA in overheveling database VKSB naar KBKF € 3.000,00 € 0,00 € 0,00

Andere € 3.965,04 € 3.965,04



Uitgaven

…

Uitgaven € 67.895,00 € 61.882,76 € 61.882,76

Verplaatsingsvergoedingen RvB € 2.750,00 € 3.389,66 € 3.389,66

Zaal en verbruik AV/RR/RvB € 600,00 € 2.332,28 € 2.332,28

Verplaatsingsvergoedingen wedstrijden € 30.000,00 € 27.587,28 € 27.587,28

Development schaatsers en trainers € 7.977,11

Stages en opleidingen kunstschaatsen € 7.000,00 € 3.644,50

Stage snelschaatsen € 4.332,61

Bijdrage aan nationale federaties

Bijdrage aan KBKF € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

Bijdrage aan KBKS

Bijdragen organisaties € 720,00 € 600,00 € 600,00

Vlaams Kampioenschap € 9.000,00 € 8.308,56 € 8.308,56

Verzekeringen leden en trainers € 5.500,00 € 2.351,15 € 2.351,15

Aankopen materialen € 2.000,00 € 1.261,56 € 1.261,56

Kosten bureel € 1.000,00 € 284,20 € 284,20

Kosten website € 250,00

Internetkosten € 600,00 € 570,71 € 570,71

Promotie recreatie € 575,00

Financiële verslaggeving € 1.500,00 € 1.531,00 € 1.531,00

Andere € 3.400,00 € 2.689,25 € 2.689,25



resultaat

Recurrent resultaat € 220,00 € 18.646,90

Uitzonderlijke kosten en opbrengsten

Kosten database voorheen niet in resultaat genomen -€ 9.497,31

Opbrengst verzekeringsfacturen nooit ontvangen € 9.000,00

Teruggave Loena -€ 13.170,00

Teruggave Jorik -€ 15.000,00

Boekhoudkundig resultaat -€ 10.020,41



Noodfonds

De gesubsidieerde sportfederaties en organisaties voor de sportieve 
vrijetijdsbesteding ontvangen een steunbedrag uit het Noodfonds Sport 
dat minimaal 20% bedraagt van de algemene werkingssubsidie. 

De Vlaamse Schaatsunie vzw, die in 2020 voor het eerst is gesubsidieerd, 
ontvangt minimaal 20% van 140.000 euro.

De gesubsidieerde sportfederaties dienen een aanvraagdossier in bij Sport 
Vlaanderen. Sport Vlaanderen zal de modaliteiten zo snel als mogelijk 
bezorgen aan de sportfederaties. 

Er worden 2 indienmomenten voorzien voor de aanvraagdossiers:

• 15 oktober 2020, beslissing subsidie uiterlijk op 30 november 2020

• 15 november 2020, beslissing subsidie uiterlijk op 31 december 2020



Noodfonds : pijlers

1. Elke club ontvangst een eerste pijler, welke ook het ledenaantal. 
Budget 8.000 euro = 400 euro/club.

2. Elke club ontvangt een tweede pijler, naargelang het aantal 
leden. Het aantal leden is een criterium dat het voorbije seizoen 
heeft meegespeeld (opbrengst van activiteiten zoals 
restaurantdagen en verkopen zijn zonder meer beïnvloed door 
het aantal leden) en het huidige seizoen zal meespelen (impact 
op het ledenaantal door uitstel owv corona).                                
Budget 20.000 = circa 10,5 euro/lid



Noodfonds : pijlers

3. Opmaak dossier coronaimpact.                                          
Budget onbekend. Impact op clubwerking aan te tonen en te 
verantwoorden.

4. Jeugdsportfonds 2020 met middelen huidige subsidie                                   
Budget 20.000 euro = naargelang score volgens de criteria van 
het jeugdsportfonds (onder voorbehoud van akkoord Sport 
Vlaanderen).

5. Lokale ondersteuning (Sport en Cultuur steden en gemeenten)



Mededelingen

…



Bedankt voor uw aanwezigheid

Algemene Vergadering

Vlaamse Schaatsunie

5 September 2020


