VERSLAG ALGEMENE JAARLIJKSE VERGADERING VAN DE VLAAMSE SCHERMBOND
KERMT 21 FEBRUARI 1997
1. Opening en registratie van de aanwezigheden
Van de 17 clubs zijn er 12 aanwezig waarvan 6 met volmacht
De Heer Van Seters vertegenwoordigt Antwerps Scherm Centrum
De Heer Schouterden vertegenwoordigt schermkring Herckenrode
De Heer Brioen vertegenwoordigt schermkring Nobilita met volmacht
De Heer Brasseur vertegenwoordigt schermkring Catena met volmacht
De Heer Gijsels vertegenwoordigt schermkring Omnisword met volmacht
De Heer Wauters vertegenwoordigt schekul Parcival
De Heer Van Ceulebroeck vertegenwoordigt schermkring St Michiel Oudenaarde met volmacht
De Heer Brioen vertegenwoordigt schermkring Sint-Niklaas
De Heer Lambrechts vertegenwoordigt schermkring Skirmjan met volmacht
De Heer Van Baelen vertegenwoordigt schermkring Jarnac
De Heer Van Ceulebroek vertegenwoordigt schermacademie Wezowski
De Heer Brasseur vertegenwoordigt Schermgilde St Michiel Gent met volmacht
Verontschuldigd : schermkring Het Ijzeren Masker
Afwezig : Schermkring Cyrano-criterium, schermkring Excalibur, S.R.G.A.Concorde, Scherma.
Aanwezige leden van de Raad van Bestuur : De Heren G.Geysen-Y.Brasseur-R.Antonis-H.Brioen-T.SchouterdenF.Crahay-B.Dhooghe
De Heer Geysen verwelkomt de aanwezigen en dankt de club Herckenrode voor de gastvrijheid.
Er zijn voldoende aanwezigheden. Er kan dus geldig gestemd worden.
De Heer Schouterden, voorzitter van schermkring Herckenrode stelt zijn bestuur voor en vraagt of deze aanwezig
mogen zijn op de vergadering.
2. Goedkeuring vorig verslag.
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Verslag van de voorzitter.
De Heer Geysen meldt dat het bestuur wordt verkozen voor een Olympiade. Wij staan aan het begin van een nieuwe
olympiade zodat het voltallige bestuur ontslagnemend is en alle bestuursleden zich terug kandidaat hebben gesteld
voor hun functie. Hij meldt eveneens dat er een kandidatuur is binnengekomen voor de functie van voorzitter.
De voorzitter belicht de voorbije 4 jaren werking die verlopen zijn volgens het beleidsplan.
Het hoofddoel was het beter bekend maken van de schermsport
het schermen meer te laten beoefenen
het schermen naar een hoger niveau te brengen
1. Bekendmaking :
Er zijn diverse persconferenties gegeven, de schermsport heeft belangstelling gekregen van de media, berichtgeving
is doorgegeven naar kranten en persagentschappen. Vooral de regionale zender betoonden duidelijk interesse. Er zijn
minstens 4 uitzendingen aan de schermsport gewijd. De BRT heeft 1 uitzending gebracht (tornooi Sint-Niklaas) en in
de vakantiemaanden zijn er rubriekuitzendingen geweest in verband met het schermen.( o.a.spektakelschermen. De
resultaten van Nele Schouterden in Limoges en van Steven Cazaerck in Athene werden vermeld op Teletekst.
:Er is de voorbije jaren een politiek gevoerd om zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de verschillende sportbeurzen in
Vlaanderen. Via verschillende gemeentelijke sportdiensten zijn er initiaties gegeven o.a. grabbelpaswerking,
sportkampen ingericht door de gemeenten. Diverse scholen hebben ons gecontacteerd initiaties te geven op
sportdagen en als naschoolse activiteiten. Al deze initiaties werden gegeven door erkende lesgevers gevormd door
BLOSO.
Zo hebben wij een positieve bekendheid bekomen die pijlers zijn voor de toekomst. Er zal naar de scholen toe
getracht worden kernen in de scholen op te richten en zo een meer regionale spreiding van clubs te bekomen.

2. Schermsport meer laten beoefenen :
De voorzitter verwelkomt de nieuwe club JARNAC die in Lommel en Leopoldsburg gevestigd is.

In de voorbije Olympiade zijn ook de nieuwkomers schermkring NOBILITA ( Dendermonde)en schermkring
VITALITY(Ranst) gestart met een schermkring. Spijtig genoeg heeft schermkring VITALITY zijn activiteiten
stopgezet.
Het ledenaantal in de clubs is lichtjes verhoogd. Er zal doelgericht actie moeten gevoerd worden om dit ledenaantal
op te drijven. Wij hebben dringend meer lesgevers nodig om naar een uitbreiding van clubs te gaan. In 1994 en 1995
zijn initiatoren gevormd via de Vlaamse Trainersschool van het BLOSO. Al deze initiatoren worden regelmatig
ingeschakeld in diverse initiaties en verschillende zijn werkzaam in de clubs. Wij vragen met aandrang aan alle clubs
hun leden te motiveren om een cursus initiator-jeugdsportbegeleider te volgen. Deze start in het najaar.
De relatie met de Federatie is niet altijd even gunstig maar is leefbaar. Wij moeten naar een lossere structuur.
3. Schermen beter laten beoefenen :
Er is gestart met een project “ Beker van de Federatie “. Het project wordt in een nieuwe vorm gegoten en zal dan
beter functioneren.
De financiële middelen zijn heel erg beperkt. Enkel de topsporters kunnen een tegemoetkoming bekomen, zelfs de
subtop kan financieel niet geholpen worden. De betrachting van de schermbond is dan ook een service te leveren
naar de clubs en de schermers toe door een volwaardig secretariaat en het infoblad dat een grote financiële
inspanning vraagt en toch naar elke schermer gratis wordt opgezonden.
Er is getracht om meer professioneel te werken, bv. door het aanwerven van een sportdirecteur, het aankopen van
computers en vanaf 1996 de boekhouding te perfectionneren.
Deze politiek heeft krediet gegeven bij BLOSO, BOIC, mede dank zij de goede resultaten van onze schermers zullen
wij misschien meer subsidies bekomen. Voorlopig hebben wij hierover nog geen nieuws . De toekenning wordt
beslist in de Raad van Bestuur van BLOSO en zal pas bevestigd worden in de loop van de maand maart.
De voorzitter legt zijn nieuw beleidsplan uit voor de komende 4 jaar, indien hij verkozen wordt.
- Het verbeteren van de opleidingscursussen
- De topsport op een hoog peil laten verder evolueren
- Sponsoring aantrekken om onze sporters meer te kunnen steunen.
De voorzitter vraagt de aanwezigen of er vragen zijn .
De Heer Van Ceulebroeck merkt op dat al jaren dezelfde zaken worden verteld o.a. meer naar scholen gaan, maar hij
ziet hiervan nergens enig spoor. Waarop de voorzitter antwoordt dat er in 5 verschillende Antwerpse scholen
schermsessies werden gegeven en zelfs een interscholentornooi werd georganiseerd. De scholen betoonden
inderdaad nadien geen interesse meer. De Heer Van Ceulebroeck vraagt dan ook deze initiaties op te volgen en
eventueel door te geven aan de clubs die dan voor de verdere opvolging kunnen zorgen. Hij stelt ook dat zijn club
niet op de hoogte is van dergelijke initiatieven.
De Heer Geysen zegt dat al deze initiaties werden gegeven door gediplomeerde initiators/jeugdsportbegeleiders die
zich in de loop van de dag kunnen vrijmaken, hetgeen niet zo evident is, en dat na de initiaties de adressen van de
clubs in de regio werden bezorgd.
Hij stelt dat het ontstaan van S.A.W te danken is aan de samenwerking met onder meer Sint Lievens en Vitea et Pax
te Antwerpen en hoopt dat meerdere scholen dit voorbeeld volgen.
Wat betreft de verhouding tussen Bond en Federatie heeft de Heer Van Ceulebroeck ook zijn bedenkingen . Hij
refereert o.a. naar het 100jarig bestaan van de Federatie, waarbij geen enkele gezamenlijke organisatie heeft
plaatsgehad.
De voorzitter betreurt dit voorval. Er is nochtans een voorstel gedaan om deze verjaardag grondig te vieren maar het
werd niet aangenomen.
De Heer Schouterden stelt voor de initiaties te publiceren in het maandblad, zodat elke club op de hoogt wordt
gesteld.
Er wordt ook gevraagd om de cursussen iniator meer geografisch gespreid te geven. Dit is geen probleem. Het is
mogelijk de cursus te geven in de regio van het aantal deelnemers indien er voldoende kandidaten zijn in deze regio.

Financieel verslag.
De voorzitter geeft een overzicht van de uitgaven en inkomsten.
Hij meldt eveneens dat er in 1996 overgeschakeld is van een kasboekhouding naar een dubbele boekhouding op
computer. De balans en het budget worden besproken.
Sportief verslag

( zie nota’s F.C)
verslag provinciale afgevaardigden.
De Provincies met een eigen werking zijn de provincie Antwerpen met de Heer Ivo Van Seters, Limburg met als de
Heer Tjen Schouterden en Oost-Vlaanderen met de Heer Roger Antonis als provinciaal afgevaardigden.
Provincie Antwerpen
In de provincie Antwerpen hebben volgende activiteiten plaatsgehad.
Het Provinciaal Kampioenschap
Deelname aan de DAS Beurs
Initiatie in samenwerking met de Schoolfsportfederatie in diverse scholen in het Antwerpse met als afsluiter een
Interscholentornooi.
De Heer Van Seters meldt eveneens dat zij op een wachtlijst staan om een bureel te huren in het “ Huis van de Sport
“ te Antwerpen.
De algemene vergadering heeft plaats op vrijdag 7 maart 1997.
Provincie Limburg
De provincie Limburg is verdeeld in 5 regio’s. In 3 regio’s dient een vertegenwoordiging te zijn om aanvaard te
worden door de Limburgse sportraad.
Zij organiseren gezamenlijk diverse tornooien zowel internationaal als recreatief.
Zij werken samen met de provincie aan het project 2000.
Provincie Oost-Vlaanderen
De Heer Antonis geeft uitleg bij de werking van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Het provinciaal comité ontvangt van de Oost-Vlaamse sportraad subsidies voor zijn werking.
Een Oost-Vlaams Provinciaal Kampioenschap werd georganiseerd in het domein Puyenbroek te Wachtebeke, waar
spijtig genoeg maar enkele Oost-Vlaamse clubs aanwezig waren.
Schoolsportdagen worden eveneens georganiseerd. Vorig jaar is An Nobels, voorzitster van Nobilita, hiermee gestart
en dit jaar wordt deze functie waargenomen door Paul Corteyn, die aangesteld is als sportfunctionaris in OostVlaanderen.
4. Goedkeuring balans.
De balans wordt goedgekeurd.
De algemene vergadering geeft hierbij zijn toestemming voor het niet terugstorten van de subsidie aan de leden
voor de sportverzekering.
5. Ontlasting van het bestuur.
Het bestuur wordt ontlast.
6. Goedkeuring budget 1997
Het budget wordt goedgekeurd
7. Vaststellen bijdragen 1997
De clublidgelden blijven ongewijzigd.
8. Aanvaarden nieuwe club.
De Heer Geysen verwelkomt schermkring JARNAC.
De Heer Van Baelen van JARNAC stelt zijn nieuwe club voor die 5 jaar geleden gestart is met recreatieschermers.
9. Verkiezing Raad van Bestuur.
Alle leden van de Raad van Bestuur worden opnieuw herkozen, alsook de sportdirecteur.
Aan De Heer Van Ceulebroek wordt gevraagd zijn kandidatuur te verdedigen en zijn beleidsnota voor te leggen.
Na stemming wordt De Heer Geysen met een grote meerderheid herverkozen tot voorzitter.
10. Varia
De Heer Van Baelen vraagt of de algemene vergadering in het vervolg tijdig kan beginnen en de aanvaarding van
een nieuwe club als een van de eerste punten in de dagorde te vermelden.
De Heer Van Ceulebroek stelt dat het infoblad een opinieblad dient te zijn, waarop de Heer Schouterden antwoordt
dat iedereen op een serene manier zijn gedacht kan zeggen.
Hij stelt voor een redactieraad op te richten met een hoofdredacteur die verantwoordelijk is voor het gepubliceerde.
De vergadering vindt dat het infoblad geen opinieblad is maar een trefpunt voor alle clubs en leden.

