Vlaamse Schermbond vzw
Ondernemingsnummer: 418.821.452
Zetel: Zuiderlaan 14, 9000 Gent

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND
VZW GEHOUDEN woensdag 28 maart 2018 om 20u00, in het
Huis van de Sport Antwerpen, Boomgaardstraat 22, 2600
Berchem.
Aanwezige bestuursleden:
Mevrouw KATHLEEN KETS, de heren PETER SCHEURWEGEN, ERIK SWENNEN en JOHAN
VANDENBROEK, JORAM MAES
Verontschuldigde bestuursleden:
Mijnheer PHILIPPE DANNEELS
Aanwezige stafleden:
BRECHT STEVENS, DELFIEN LYBAERT, MATHIAS HUYBENS, OLIVIER ANTONIS
Aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde clubs:
K.T.S.C. Catena vertegenwoordigd door de heer Luc Vandingenen
Schermgilde De Klauwaerts bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Erik Swennen
De Maneschermer vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Hendrickx
De Tempeliers vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Bram Don
Flanders Fencing vertegenwoordigd door de heer JOHAN VANDENBROEK
Schermkring Herckenrode vertegenwoordigd door de heer GEERT RUYSSEVELDT
KSSMA Ronse bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Xavier Foulon
Omnisword vertegenwoordigd door de heer Eric Feyen
Schermclub Parcival vertegenwoordigd bij volmacht door de heer TOM PIJNENBORG
SA Wezowski vertegenwoordigd door de heer JEAN-PAUL VANCEULEBROECK
Sint-Michielsgilde Gent vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Olivier Antonis
SK Lafayette door volmacht vertegenwoordigd door de Wim van der Wolf
Schermkring Sint-Niklaas vertegenwoordigd bij volmacht door mevrouw Lucie Janssens
DC Rheynaerde vertegenwoordigd bij volmacht vertegenwoordigd door Xavier Foulon
Schermclub Latem-Deurle bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Peter
Scheurwegen
SC Schermastad bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Olivier Antonis
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Verontschuldigde clubs:
Antwerps Scherm Centrum
Scherma Aalst
Schermclub Excalibur
Vertegenwoordiger KSAB/ ARAB:
ERIC FEYEN
Vertegenwoordiger EVBVS: de heer Paul Van Agtmael
overige aanwezigen: Anneke Daems, Karen Matthyssens

1.

OPENING EN REGISTRATIE VAN AANWEZIGHEDEN EN DE MANDATEN
De voorzitter, ERIK SWENNEN, verwelkomt iedereen op deze algemene vergadering.
Er zijn 16 van de 24 clubs aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht. Het totaal van de
aanwezige stemmen bedraagt 988 op een maximum totaal van 1344 stemmen.
Het aanwezigheidsquorum van 50% van het totale aantal stemmen werd behaald.
Het aanwezigheidsquorum (de dubbele meerderheid van het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen en van het totale aantal effectieve leden) voor de stemming
van het huishoudelijk reglement en de verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur
werd behaald.

2.

GOEDKEURING VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 8 DECEMBER 2017
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

3.

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
a. VERSLAG VAN DE VOORZITTER

De voorzitter neemt het woord. Hij vestigt de aandacht op een betere samenwerking
tussen de VSB enerzijds en de FFCEB anderzijds. Via werkgroepen wil men op
verschillende domeinen werken aan een gemeenschappelijke visie.
Een eerste stuurgroep neemt de materiaalnormen voor zich, de reglementen van de
KBFS worden behandeld in een tweede stuurgroep. Een derde stuurgroep zal de
wedstrijden en wedstrijdkalender onder de loep nemen. Tenslotte zal een vierde
werkgroep de invulling en uitwerking van het gradensysteem aanpakken.
b. VERSLAG VAN DE SECRETARIS-GENERAAL
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Kathleen Kets neemt het woord. In 2017 waren heel wat verschuivingen in het
personeelsbestand, er wordt gewerkt aan een nieuw evenwicht tussen financieringworkload en medewerkers.
Nieuw in 2018: onze medewerkers zullen de mogelijkheid hebben tot thuiswerk. Dit
maximaal 2 dagen per week met een maandelijkse vergoeding van maximaal 40
euro/maand.
De secretaris-generaal stelt een éénmalige winstpremie van 300 bruto per werknemer
van de VSB in dienst op 30/11/2018 voor. Deze moet worden goedgekeurd door de
Algemene Vergadering en zal worden uitbetaald in november 2018.
De huidige medewerkers van de VSB zijn Paul Corteyn (gedetacheerd Ministerie van
Onderwijs), Yannick Germeau, Brecht Stevens, Mathias Huybens en Delfien Lybaert.
Op 31/03/2018 treedt Olivier Antonis uit dienst, deze verschuivingen zullen worden
aangepast op de website.
c.

VERSLAG VAN DE SCHATBEWAARDER

De schatbewaarder Peter Scheurwegen geeft het woord aan Olivier Antonis voor de
presentatie van de balans en de resultatenrekening 2017 aan de hand van de
presentatie die bijgevoegd wordt bij dit verslag.
Het boekjaar wordt afgesloten met een positief saldo van 6048,26 euro. De Raad van
Bestuur stelt voor om de overgedragen winst te vermeerderen met het geboekte
resultaat.
Door de daling in de ontvangen subsidies en de onduidelijkheid over de grootte van de
basissubsidie voor 2018 en volgende jaren, rijst de vraag of de ondersteuning van
deelnemers op EK/WK houdbaar blijft. Dit financiële vraagstuk vereist de nodige
aandacht.
d.

WERKINGSVERSLAG

Stafleden Mathias Huybens en Brecht Stevens nemen het woord.
Om de schermsport verder te promoten wordt getracht de visibiliteit te verhogen, zowel
op Facebook als op You Tube proberen ze het schermen in beeld te brengen.
De recreatieve clubwerking en ontwikkeling wordt onder andere gestimuleerd door de
organisatie van de VSB-beker. Zowel op degen en als op floret stijgt het aantal
deelnemers. Na een kleine daling op sabel in 2017 zal ook op dit wapen het aantal
deelnemers opnieuw toenemen in 2018.
Via het innovatieproject sport op school proberen we het schermen te introduceren in de
Vlaamse scholen. Een samenwerking met vier hogescholen en universiteiten werd
opgestart en zal in 2018 verder vorm krijgen.
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Het jaarverslag en de rapportering zal online worden geplaatst, dit verhoogt de
transparantie.
Tot slot overloopt Brecht Stevens de mondiale top acht noteringen van onze schermers.
F.

VERSLAG PROVINCIALE KOEPELS / EVBVS / SVS / ARAB

Paul van Agtmael vertegenwoordigt de EVBVS en neemt kort het woord. Het EK veteranen
per ploeg vindt op 10-13 mei plaats in Alkmaar.
Zes ploegen worden afgevaardigd, de delegatie telt 38 deelnemers. De inschrijvingskosten
vallen ten laste van de EVBVS. Bij het behalen van medailles worden volgende bedragen
uitgekeerd: goud €400/ ploeg, zilver €300/ploeg, brons €200/ploeg.
4.

VERSLAG VAN DE REKENINGTOEZICHTERS
Erik Swennen geeft het woord aan Jean-Paul Vanceulebroeck . De rekeningtoezichters
Koen Nijsen en Jean-Paul Vanceulebroeck besluiten dat het gebruikte systeem zeer goed
gestructureerd en volledig transparant is. Om het administratief werk efficiënter te laten
verlopen geven ze mee dat onkostennota’s tijdig en volledig moet worden ingediend. Ook
moeten de facturen van de KBSF volledig apart behandeld worden, deze mogen niet in de
boekhouding van de VSB terecht komen.
De rekeningtoezichters adviseren de normale goedkeuring van de jaarrekening en
adviseren positief voor kwijting van de Raad van Bestuur.

5. GOEDKEURING JAARREKENING 2017
De jaarrekening 2017 wordt unaniem goedgekeurd.

6. KWIJTING AAN RVB
De kwijting wordt unaniem gegeven.

7. HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Er werden geen amendementen ingediend. Een aantal leden nemen het woord. Het
ontwerp werd niet tijdig doorgestuurd, hierdoor hadden de leden onvoldoende tijd om
eventuele aanmerkingen door te geven voor aanvang van deze algemene vergadering.
Daarom krijgen de leden tijd tot uiterlijk 30 april 2018 om voorstellen tot aanpassingen
door te geven. Deze bezorgen zij aan het secretariaat van de VSB. De gebundelde
informatie zal verwerkt worden en een nieuw ontwerp van het huishoudelijk reglement,
aangepast volgens de ingediende voorstellen, zal aan de clubs bezorgd worden tegen
uiterlijk 15 mei 2018. De leden krijgen dan tot uiterlijk 15 juni 2018 de tijd om eventuele
bijkomende aanmerkingen te formuleren. Als er 2 voorstellen zich zouden tegenspreken
dan zal hierover gestemd worden op de algemene vergadering van oktober 2018.

8. VERKIEZING LEDEN RAAD VAN BESTUUR
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De heer Luc Vandingenen stelt zich kandidaat als bestuurder van de VSB.
16 clubs, 988 leden worden vertegenwoordigd in de geheime stemming, Zijn
kandidatuur wordt door de aanwezige leden goedgekeurd. De Algemene Vergadering
benoemt Luc Vandingenen als bestuurder.

9. AANSTELLING REKENINGTOEZICHTERS
Koen Nijsen en Jean-Paul Vanceulebroeck zijn opnieuw bereid als rekeningtoezichter te
fungeren. De leden keuren dit unaniem goed.

10. VASTLEGGEN LIDGELDEN
De verhoging van het lidgeld voor de nationale en de administratieve vergunningen, telkens met
5 euro, wordt goedgekeurd. 15 stemmen voor, 1 onthouding.

11. BORG ADMINISTRATIEVE GESCHILLEN
Dit punt wordt niet behandeld omdat de wijzigingen van het huishoudelijk reglement niet
werden gestemd.

12. OPROEP KANDIDATEN GESCHILLEN-EN BEROEPSCOMMISSIE
Dit punt wordt niet behandeld omdat de wijzigingen van het huishoudelijk reglement niet
werden gestemd.

13. WINSTPREMIE
De programmawet van 25 december 2017 (BS 29 december 2017) voert een nieuwe premie in
die zowel op sociaal als op fiscaal vlak aantrekkelijk is.
Conform de regelgeving ligt de beslissing een winstpremie toe te kennen bij de algemene
vergadering en worden de modaliteiten van toekenning en de uitbetaling/berekening
ervan opgenomen in het verslag van de algemene vergadering.
Er wordt beslist een identieke premie (art. 11/6 en 11/7 van de wet) uit te keren:
-

het gaat om een bedrag van 300 euro bruto
dit bedrag wordt uitgekeerd per werknemer van de VSB die op 30/11/2018 in dienst is
van de VSB (detachering komt niet in aanmerking, geen anciënniteitsvoorwaarde)
- de winstpremie wordt uitgekeerd met het loon van november 2018
Conform de voorschriften bedraagt het budget van de winstpremie niet meer dan 30% van de
totale bruto loonmassa (art. 11/4 van de wet). Bovendien heeft de premie een nietrecurrent karakter (art. 11/5 van de wet).
De premie werd unaniem goedgekeurd door de leden.
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De voorzitter dankt de aanwezigen, de vergadering wordt geheven.

Erik Swennen
Voorzitter
Vlaamse Schermbond vzw

Kathleen Kets
Secretaris-generaal
Vlaamse Schermbond vzw
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