
Vergadering KBKF 16-12-2019 

Aanwezig: Louis Letems, Patrick Sandron, Maria Bouwens, Peter Riskin, Patricia Adam, Ludo Daemen. 

Verontschuldigd: Jurgen Schroyen 

1. Noteren aanwezigheden. (zie hierboven). 

2. Verslag en opvolging vorige vergadering. 

- geen opmerkingen. 

3. Briefwisseling 

- er zijn kerstwensen binnen gekomen. 

4. Thesaurie. 

- Louis heeft een verslag verstuurd. 

- er is geld van de spaarrekening gehaald om o.a. het BK te betalen. 

- het BK heeft 14393,78 gekost.  Er is minder binnen gekomen van inschrijvingen.  En de 

kosten van de ijsbaan (ijs + consumpties) waren hoog, tevens het diner van de officiëlen was 

hoger dan vorig jaar. Leuven moet nog betalen voor het BK, de testen in Charleroi en de 

wedstrijd van Castorini in Italië. 

- Voor Charlotte Vandersarre is er niet het volledige bedrag terugbetaald door Finland voor 

de wedstrijd die ze heeft geannuleerd. Voortaan gaan we slechts terugbetalen wat we zelf 

terug krijgen. 

- de uittreksels van de bank worden sinds juni aan Binnenhof Wervik gestuurd.  Louis heeft 

nu gevraagd om dit terug naar de zetel te sturen (bij Peter).  

- het ISU heeft bevestigd dat ze een bedrag voor ons hebben, maar eerst moeten de 

papieren van Loena in orde gebracht worden van haar prizemoney dat ze heeft gekregen. 

5. Releases /Clearances. 

- er zijn nog aanvragen lopende, maar vermits Jurgen niet aanwezig is hebben we niet meer 

informatie.  Deze worden nog bevestigd door Jurgen als hij een antwoord heeft. 

6. Punten jurycomissie & TS. 

- we moeten maandelijks hier tijd aanbesteden voor problemen die ze zelf zouden moeten 

oplossen.  Ze zouden meer met elkaar moeten praten en niet alles via mail trachten te 

regelen. (want dan word er niet altijd begrepen wat de schrijver heeft bedoeld). 

- de huidige problemen zijn schijnbaar rond Patricia Beckx en Mathilde Marchand.   

- we gaan de jurycommissie inlichten dat we ons houden aan de ISU-regels en dat Patricia 

kan blijven. 

-met Mathilde Marchand: ze moet het reglement volgen om naar level 2 te kunnen 

promoveren. Dus ook wedstrijden in blanco jureren. 

- we vragen een evaluatie door de jurycommissie en dat ze een rapport daarvan aan ons 

bezorgen, we zouden ook best een rapport krijgen van de referee van de reeks in de 

wedstrijd waar die blanco heeft gejureerd. 

7. Punten sportcoördinator. 

- recent heeft ze een update gestuurd van het BNT.  Charlotte Vandersarren moet hierin niet 

meer vernoemd worden. 

- Robbe De Vos zou nog niet vernoemd staan in het team C,  

- de inschrijvingen voor Challenge Cup zijn geregeld met inbegrip van Jade Hovine en het 

paar koppel. 

8. Seminaries. 

- geen verdere info 



9. ISU Congres 2020 

- de uitnodiging is binnen. 

- we gaan Peter afvaardigen.   

10. Punten: 

VLSU: 

- geen vragen 

FFPA: 

- Christian heeft de data van de gala’s doorgegeven van het seizoen 2019 – 2020 (Luik en 

Doornik). 

11. Grill 2019-2020, 2020 -2021: 

- de gala’s van Luik en Doornik moeten nog toegevoegd worden aan de grill 2019-2020 

12. Vervanging Jurysysteem: 

- 2 headsets zijn aangekocht van ASL. Tevens een opvolger van de headset die nu gebruikt 

wordt bij de data is aangekocht, indien deze voldoet gaan we er een nog 5-tal bij bestellen. 

13. Trainersexamen: 

- bij FFPA is het ook per seizoen.  Bij VLSU gaan we overschakelen naar per seizoen. 

14. Allerlei: 

- BE Gold Loena Hendrickx. Ludo gaat de kosten eerst nog controleren. 

- brief BOIC ze heeft subsidie gekregen voor 26000, en slechts 12000 gebruikt.  

- kerstwensen digitaal: 

- Ludo is eventueel kandidaat om teamleader te zijn voor het WK singles als het uitkomt met 

Luxenburg. 

- Men vraagt om bij Hasselt aan te dringen dat de reeks van seniors toch zou aanvaard 

worden omdat anders de Belgen hun punten niet kunnen behalen voor het Belgisch team. 

15. Volgende vergadering: 27-01-2020 om 19.00 u te Rotselaar. 


