VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d. d. maandag 20 oktober 2014
A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN
Aanwezig: Dirk VAN DE WALLE, Piet WAUTERS, RIK LAMONT, AN DAEMS, Erik SWENNEN, Kathleen
KETS
Verontschuldigd: Frederiek TROUBLEYN, Kristin CRAMERS, , Louis PAENEN

B. PRIORITEITEN SPORTTECHNISCH COÖRDINATOR
In de functieomschrijving van de Sporttechnisch Coördinator (STC) worden volgende kerntaken
beschreven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voorbereiding beleid/uitvoeren en bijsturen van het Actieplan
Dagelijkse werking
Leden informeren
Leden begeleiden
Organiseren van cursussen/opleidingen
Coördinatie
Onderzoek en ontwikkeling

De Raad van Bestuur stelt volgende prioriteiten voor:
1. Inwerken in de organisatie
2. Kennis opbouwen van de sporttak
De RvB zal de nieuwe STC Margot Callewaert zo goed mogelijk te begeleiden tijdens en na de
inwerkingsperiode. An Daems zorgt voor extra informatie m.b.t. de functieinhoud, Erik Swennen zorgt
voor een gepaste introductie bij de Fédération Francophone.

C.

VLAAMSE TRAININGEN DEGEN

De vraag wordt gesteld of het niet nuttig zou zijn de Vlaamse degentrainingen te combineren met de
kadertrainingen? Er komen weinig schermers opdagen voor deze trainingen, het is dus belangrijk dat
de clubs aangespoord worden om hun schermers te laten deelnemen.

D. SPONSORING PRIMO
Vanuit de Commisie voor Poromotie en Sponsoring wordt actief gezorgd naar sponsors. Primo is bereid
de Vlaamse Schermbond en haar leden te sponsoren. De sponsoroveeenkomst werd nagelezen door
Kathleen Kets en verbeteringen werden in samenspraak met Primo aangebracht. Alle leden krijgen van
Primo een kortingskaart. De Raad van Bestuur is akkoord met deze sponsoring en aanvaardt dus het
voorstel.

E. OVERLIJDEN RUDY COESSENS
De Raad van Bestuur heeft vernomen dat Rudy Coessens, onder meer voorzitter van de Belgische
Veteranenbond, onverwacht is overleden en biedt haar deelneming aan aan zijn familie en vrienden.
Ook zal de begrafenis bijgewoond worden en zal een rouwkrans besteld worden.

F.

TEAMBUILDING: BUDGET + VERVOLG

De teambuilding is een ideale gelegenheid voor Margot Callewaert om kennis te maken met de
topsporters. Er wordt een stand van zaken gevraagd van de organisatie en het budget wordt vastgelegd.

G.

BUDGET STAGES/REIZEN

Het is belangrijk dat het budget dat werd opgemaakt voor stages en verplaatsingen/reizen, strikt in
evenwicht wordt gehouden. Principe: het budget wordt opgemaakt op basis van de gekende tornooien
en wordt dan verdeeld. Aandachtspunt voor volgend jaar: rekening houden met een reisbudget voor
niet-topsporters.

H. JURISDICTIE NATIONAAL NIVEAU
Tijdens de Grote Prijs van Leuven werd de vraag gesteld of de nieuwe FIE-richtlijn m.b.t. handschoenen
al moest toegepast worden of niet. De vergadering stelt dat nieuwe richtlijnen binnen een redelijke
termijn moeten kunnen gecommuniceerd worden en dus nooit onmiddellijk kunnen ingaan. Bovendien
is de schermer verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn materiaal en is het de taak van de
scheidsrechter er op toe te zien dat het materiaal correct en veilig wordt gebruikt.

I.

VERKIEZINGEN RAAD VAN BESTUUR

Alle leden van de Raad van Bestuur zijn ontslagnemend, zoals bij hun aantreden aangekondigd. An
Daems meldt dat zij zich geen kandidaat stelt voor een nieuwe termijn.

Volgende Raad van Bestuur:
dinsdag 4 november 2014 te Berchem

