VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 03 april 2018
A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN
Aanwezig: Kathleen KETS, Peter SCHEURWEGEN, Erik SWENNEN, Joram MAES
Verontschuldigd:, Philippe DANNEELS, Johan VANDENBROEK, Luc VANDINGENEN
Aanwezige staf: Nihil
Doordat het vereiste minimum aantal aanwezige bestuurders (5) niet werd bereikt, kunnen
geen beslissingen genomen worden.

B. GOEDKEURING VERSLAGEN
De aanwezige bestuurders hebben geen opmerkingen bij het verslag van 21/03/2018 (Skype).
Het verslag van de algemene vergadering van 28/03/2018 wordt overlopen en aangevuld.
De goedkeuring van beide verslagen wordt verdaagd naar de volgende vergadering.

C. OPVOLGING OPENSTAANDE PUNTEN VORIGE VERSLAGEN
a. Stand van zaken rekeningen: betalingen worden ondertekend door Peter
SCHEURWEGEN of Erik SWENNEN.
b. Stand van zaken flyer: niet behandeld
c. Stand van zaken afstemming scheidsrechtersopleiding op het gradensysteem
Er is een vergadering ingepland op 17 april 2018.
d. Stand van zaken afstemming scheidsrechtervergoeding tussen VSB en FFCEB
Er is een vergadering ingepland op 17 april 2018.
e. Overleg degen - Anne Verschraege – na WK.
f. Stand van zaken Topsportconvenanten: Olivier ANTONIS en Paul CORTEYN hebben
een template gemaakt. Graag toelichting door Paul op volgende RvB.
g. Stand van zaken Werkgroepen KBFS -> betrekken van EVBVS (Veteranen) – to do
Erik SWENNEN.
h. Stand van zaken Huishoudelijk Reglement: zie verslag Algemene Vergadering

D. FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN NA EK/WK
Eerder werd beslist dat de kosten voor deelname aan EK/WK integraal door de VSB gedragen
worden, ongeacht het wapen dat beoefend wordt. Door het grote aantal deelnemers aan het EK
en WK in 2018 heeft dit een serieuze impact op het budget. Dit zorgt ervoor dat we in de
toekomst anders gaan moeten werken. Peter SCHEURWEGEN onderneemt verdere actie.
Het beleid terzake wordt medegedeeld op de AV van oktober 2018.

E. VARIA
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a. Mail An DAEMS m.b.t. verslag RvB December 2017 en januari 2018: Kathleen KETS
neemt dit verder op en zorgt indien nodig voor een feitelijke rechtzetting
b. Mail Brecht STEVENS m.b.t. verhoging lidgelden: Brecht reikt een aantal interessante
ideeën aan om de clubs en de VSB meer inkomsten te bezorgen. De aanwezige
bestuurders vragen aan Brecht om dit verder uit te werken (voor welk type
tornooien? Welke bijdrage (wat is het potentieel, x 1.5?)
c. Mail Delfien mbt bijscholing bestuurders: er werden een aantal
opleidingsvoorstellen gedaan. De aangeschreven bestuurdersbekijken hun
beschikbaarheid om een opleiding te volgen in functie van hun professionele agenda
d. Mail Brecht m.b.t. beloning Top 8-resultaten: momenteel wordt en beloning van 15
euro (via Sportfect) voorzien. Er zal gekeken worden of deze beloning – in
samenwerking met onze Waalse collega’s – niet verhoogd kan worden. Erik
SWENNEN heeft hiervoor al contact opgenomen met Nady BILANI.
e. Samenstelling DT BK senioren. De aanwezige bestuurders hebben geen bezwaren bij
de voorgestelde samenstelling.

Volgende Raad van Bestuur:
17 april 2018 (Skype)
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