VERSLAG JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VLAAMSE SCHERMBOND
BRUSSEL 27 FEBRUARI 1998
1. Opening en registratie van de aanwezigheden.
Van de 17 clubs zijn er 7 aanwezig, waarvan 3 met volmacht.
De Heer Van Seters vertegenwoordigt Antwerps Scherm Centrum
De Heer Brioen vertegenwoordigt Schermkring Sint-Niklaas
De Heer Wauters vertegenwoordigt Schekul Parcival
De Heer Schouterden vertegenwoordigt Schermkring Herckenrode
De Heer Brioen vertegenwoordigt schermkring Nobilita met volmacht
De Heer Crahay vertegenwoordigt schermkring Omnisword met volmacht
De Heer Dhooghe vertegenwoordigt Schermgilde Sint-Michiel Gent met volmacht.
Verontschuldigd :Schermkring Cyrano-Criterium, Schermacademie Wezowski en Schermkring Het Ijzeren Masker
Afwezig : S.R.G.A.Concorde-Schermkring Jarnac-Schermkring Skirmjan-Schermkring Excalibur-Schermkring
Oudenaarde-Scherma-Catena.
Aanwezige leden van de Raad van Bestuur : De Heren G.Geysen-R.Antonis-H.Brioen-T.Schouterden-F.CrahayB.Dhooghe.
Verontschuldigd : De Heer Y.Brasseur
De Heer Geysen verwelkomt de aanwezigen en dankt het Schermmuseum voor zijn gastvrijheid.
Hij betreurt de zwakke opkomst . Na registratie zijn voldoende aanwezigheden vastgesteld en kan de vergadering
geldig plaatsvinden.
2. Goedkeuring vorig verslag
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Verslag van de voorzitter
De Heer Geysen stelt dat 1997 geen jaar is van grote realisaties. Enkele zaken zijn toch verwezenlijkt, o.a. het
tijdschrift met een professionele redactieraad.
Op sportief gebied zijn geen hoge toppen bereikt. 1997 zal in de geschiedenis een jaar zijn van status-quo.
De prestaties van verschillende van onze atleten zijn niet spectaculair vooral te wijten aan de verhoging van categorie
. Hij betreurt eveneens dat de nationale trainingen wegens spijtige omstandigheden zijn stopgezet .
De toelage toegekend door BLOSO voor de topsport bedroeg in 1997 750.000F i.p.v. 400.000 F vorige jaren.
Het Olympisch Budget is eveneens in stijgende lijn.
Hij meldt dat door de F.I.E. vanaf het seizoen 97-98 internationale licenties worden uitgegeven. Zij zijn verplicht
voor de deelname aan de A-tornooien en WK-EK. Deze licenties moeten betaald worden ( 100 FF)
Verslag van de schatbewaarder
De Heer Antonis deelt mee dat de kinderziekten in de boekhouding , nu reeds 2 jaar op computer, bijna voorbij zijn.
Het verlies is vooral te wijten aan de regularisatie van BLOSO en aan het feit dat de loonsubsidies niet 100 %
worden gesubsidieerd. Hij vindt dat het onmogelijk is met verlies te blijven werken en stelt de volgende oplossingen
voor : a) het lidgeld verhogen
b) materiaalverhuur
c) sponsoring zoeken.
Hij leest het verslag voor van de rekeningtoezichter Mevrouw Carine Soetaert.

Verslag van de sportdirecteur

De Heer Crahay vindt het spijtig dat zo weinig Vlaamse Clubs deelnemen aan de Belgische Kampioenschappen en
geeft een overzicht van de behaalde titels. Hieruit blijkt dat er wel Belgische kampioenen zijn en dat enkel de top
van de Vlaamse clubs aan deze kampioenschappen deelneemt.
Ook bij de Belgische kampioenschappen Veteranen werd een Vlaming kampioen en bij de Europese
kampioenschappen voor Veteranen waren er verschillende eervolle vermeldingen.
Hij wijst op de reglementering van de schermuitrusting die van kracht is vanaf 1 januari voor de senioren
kampioenschappen. Dit zal nogmaals benadrukt worden in het volgende boekje.
Het is verplicht een 1600 N masker-800 N vest-800 N ondervest te dragen. Maraging degen en floret zijn eveneens
verplicht.
Dit zal streng gecontroleerd worden. Bij de aanmelding zal aan de schermer gevraagd worden of hij de verplichte
uitrusting heeft vooraleer de poules op te maken en de scheidsrechter zal nogmaals controleren tijdens de wedstrijd.
Indien de schermer niet in orde is zal hij de piste moeten verlaten.
De betoelaging voor de vlaamse topsportatleten bedroeg in 1997 in totaal +/- 1.500.000, waarvan 750.000 F van
BLOSO, 640.000 F van het BOIC en 114.000 F voor de nationale trainingen. Hij merkt wel op dat deze budgetten
individuele budgetten zijn op naam van de schermer.
Het BLOSO budget werd voornamelijk gebruikt voor de hoofddoelen - EK en WK en de trainingen.
Het BOIC budget ging voornamelijk naar Internationale wedstrijden en trainingen.
De meeste dossiers IW zijn uitbetaald aan de atleten. De nog hangende dossiers worden zo spoedig mogelijk
uitbetaald.
Voor het seizoen 1998 zijn de subsidies nog niet gekend. Er werd 1 atleet minder voorgesteld. F.Crahay heeft
eveneens vernomen dat het BOIC zijn subsidie met 10 % verminderd heeft, maar heeft hieromtrent nog geen verder
nieuws.
Volgende atleten werden gesubsidieerd : Nele Schouterden, Yoeri Van Laecke-Steven Cazaerck-Bart ClerixFrederik Braeckman-Jan Coninx.
In de kosten voor de WK kadetten werd een interne regeling getroffen voor Krista Marcoen en Frederik Van
Dormael en gedeeltelijk voor Niki Palms. Deze tussenkomst was zeker verantwoord voor Krista en Frederik. Zij
behaalden zeer goede resultaten.
De Universiade in Catania werd volledig betaald door het BOIC. Yoeri Van Laecke en Nele Schouterden hebben
hier realistische resultaten behaald.
Op de Wereldkampioenschappen te Kaapstad behaalde Steven Cazaerck met een nipte uitschakeling een 37e plaats.
De resultaten van Yoeri Van Laecke, vergeleken met zijn leeftijdsgenoten, waren eveneens goed.
De topper waren de Europese kampioenschappen te Limoges waar 2 medailles behaald werden ( Yoeri Van Laecke
en Nele Schouterden) en waar Frederik Braeckman een 17e plaats behaalde.
In Tenerife ter gelegenheid van de Wereldkampioenschappen kadetten en junioren behaalde Frederik Van Dormael
een schitterende finaleplaats.
Algemeen blijkt het moeilijk een T 16 te behalen bij de junioren, hetgeen bij de kadetten wel haalbaar is.
Te Gdansk-Europese kampioenschappen hebben de junioren die naar een hogere categorie overgegaan zijn goed
meegedraaid. Nele Schouterden en F.Braeckman behaalden een T 16. Ook op de A-tornooien beginnen deze jonge
senioren FIE punten te halen. ( Bart Clerix en Jan Coninx). Deze resultaten zijn hoopgevend.
Na het seizoen 1997-1998 is er een evaluatie door het BLOSO en het BOIC.
Het BOIC vraagt te werken naar een deelname aan de Olympische spelen 2000. F.Crahay vindt dit nog te vroeg en
ziet meer kans op deelname in 2004.
De vraag stelt zich of er geen hulp moet gezocht worden in het buitenland, gezien er maar 3 à 4 schermmeesters zijn.

verslag provinciale afgevaardigden
Provincie Antwerpen : De Heer Van Seters, afgevaardigde, meldt dat er 2 vergaderingen geweest zijn waarbij
slechts 50 % van de clubs aanwezig waren. Er is een mogelijkheid subsidies te verkrijgen indien alle clubs hun
ledenlijsten neerleggen, maar gezien slechte samenwerking was dit totnogtoe onmogelijk.

Hij vraagt eveneens de acteurs Karel Deruwe en An Ceurvels, beiden lid van het Antwerps Scherm Centrum, te
benoemen tot ambassadeurs van de schermsport. Zij zijn bereid de schermsport naar buiten te brengen.
Dit initiatief wordt door de vergadering gunstig onthaald. Bij een officiële gelegenheid zal deze titel toegekend
worden aan beide acteurs/schermers.
Provincie Limburg : In deze provincie heeft 1 vergadering plaatsgehad om alles te officialiseren. Dit jaar werd de
schermsport gesteund door de provincie als “ sport in de kijker “. De startdag en de slotdag zijn prima verlopen. Er
zijn veel initiaties gegeven met geen enkel resultaat. De Heer Schouterden, afgevaardigde, besluit hieruit dat
initiaties weinig bijdragen tot het aanbrengen van jongeren naar de schermsport. Hij ervaart wel een goed resultaat
bij langere stages ( 1 week) en vindt langdure initiaties primordiaal . Dankzij de steun van de provincie hebben zij
schermmateriaal kunnen aankopen.
Het persoonlijk besluit van T.Schouterden is dat de Limburgse clubs geen schermtraditie hebben en nog niet sterk
genoeg zijn om naar buiten te komen. Zijn synthese is dat binnen 10 jaar deze mogelijkheid opnieuw wordt
aangegrepen en is ervan overtuigd met positief resultaat.
De kandidaten voor de cursus initiator 1998 zijn allen Limburgers.
Provincie Oost-Vlaanderen : De Heer Antonis schetst de werking van de provincie. Het 2e Provinciaal
kampioenschap werd geschermd begin september. Hij vraagt de clubs zijn leden aan te sporen hieraan deel te nemen.
De initiaties voor de scholen in Puyenbroek worden gehandhaafd.
Oost-Vlaanderen heeft ook een werkingssubsidie, die wordt gebruikt o.a. voor de provinciale kampioenschappen en
de aankoop van schermmateriaal, dat verhuurd wordt.
Op het sportgala van de provincie op 3 april is een demonstratie spektakelschermen voorzien.
De Heer Van Seters merkt op dat in het verslag van vorig jaar werd genoteerd dat de initiaties zouden gemeld
worden aan de clubs. Dit zal doorgegeven worden aan de redactieraad en verschijnen in het tijdschrift.
De Heer Geysen merkt op dat er moet geconcludeerd worden dat de aanwezigheidspolitiek die tot hiertoe werd
gevolgd, dient stopgezet te worden. Er zullen enkel nog initiaties gegeven worden waar financieel voordeel is.
De langere initiaties zullen gestimuleerd worden.
F.Crahay is volledig akkoord en ziet geen heil in korte initiaties. Hij pleit nogmaals voor de aankoop van plastieken
floretten, waarop P.Wauters zegt dat plastieken floretten even gevaarlijk zijn.
Ivo Van Seters doet het volgende voorstel : Via de Vlaamse Schoolsport Federatie een reeks initiaties te verzorgen in
de scholen van heel vlaanderen en nadien een Interscholentornooi te organiseren. Op deze manier kunnen er in de
scholen kleine clubs ontstaan.
H.Brioen merkt op dat wij ons niet mogen blindstaren op de woensdagnamiddagen, gezien de leerkrachten ook vrij
zijn. Hij vindt het heel belangrijk een goede samenwerking te hebben met de gemeentelijke sportraden.
De Heer Schouterden vraagt de visie van de clubs en stelt voor hen hun doelstellingen te vragen, hun visie en hun
eventuele realisaties. De Bond zal trachten elke club in zijn doelstelling te steunen. Gezien de zwakke aanwezigheid
zal deze vraag schriftelijk naar de clubs toe gebeuren.
4. Goedkeuring balans 1997
De Heer Geysen bespreekt de balans. Hij hoopt door het budget zeer strikt na te leven de regularisaties drastisch te
verminderen, zoniet naar nul te herleiden.
Hij noteert dat op de werkingstoelage geen 50 % te recupereren valt.
De kosten zijn in grote lijnen overeenkomst met 1996.

5. Décharge aan het Bestuur.
Hierop vraagt I.Van Seters aan de voorzitter welke zaken er verwezenlijkt zijn van de beleidsnota vorig jaar.
- verbeteren van de opleidingscursussen.
De Heer Geysen zegt dat de cursus initiator werd uitgesteld wegens geen interesse.
Voor de cursus trainer B eiste BLOSO 10 kandidaten op 3 wapens, hetgeen niet haalbaar was.
Bovendien moest de volledig uitgewerkte cursus voorgesteld worden aan de Vlaamse Trainers School.
- topsport op een hoog peil verder laten evolueren.

Volgens het verslag van de sportdirecteur is deze evolutie merkbaar.
- sponsoring aantrekken
Er is een voorstel van het BOIC om de schermsport te steunen met 500.000 F ( 250.000 Liga en 250.000 Bond).
In de schoot van het BOIC is hieromtrent een werkgroep opgericht en zullen een aantal projecten besproken worden.
De Heer Schouterden wijst erop dat het niet de taak van de Bond is sponsoring te zoeken, maar wel elke club
individueel. Lokale sponsoring is veel eenvoudiger dat nationale sponsoring.
De vergadering ontleent décharge aan het Bestuur.
6. Goedkeuring budget 1998.
Het budget is praktisch gelijk aan het budget 97 en wordt goedgekeurd.
7. Vaststellen bijdragen 1998.
De bijdragen van de clubs blijft onveranderd.
8. Verkiezing Raad van Bestuur.
Er werd een redactieraad opgericht met een hoofdredacteur die verantwoordelijk is voor het gepubliceerde.
De Heer Geysen stelt voor dat Piet Wauters deze taak op zich neemt en vraagt de algemene vergadering of zij
akkoord zijn met de uitbreiding van het bestuur door P.Wauters op te nemen als lid van de Raad van Bestuur met de
beperking dat hij enkel beslissingen kan treffen in verband met het tijdschrift.
De vergadering gaat hiermee akkoord en de aanstelling van P.Wauters wordt met applaus bekrachtigd.
9. Benoeming rekeningcommissaris .
Wegens de krokusvakantie was de tijd te kort voor de kandidaat, De Heer Delahaye, en werden de rekeningen
nagezien door Mevrouw Carine Soetaert.
10. Kandidatuur rekeningcommissaris voor volgende A.V.
De kandidatuur van De Heer Delahaye, vader van een schermer bij S.R.G.A.Concorde, als rekeningtoezichter wordt
aanvaard door de vergadering.
11. Verzekeringspremie
De verzekeringsmaatschappij laat ons weten dat de tussenkomst voor de persoonlijke schade beperkt is tot 10.000 F.
Gezien de stijging van de medische kosten stellen zij voor de tussenkomst op te trekken naar 50.000 F, hetgeen meer
realistisch is. Dit betekent een meerkost per aangeslotene van 88F.
De Heer Schouterden stelt voor de clubs hun visie hieromtrent te vragen, gezien hier financiële gevolgen zullen zijn.
De financiële gevolgen zullen per licentie verhaald worden naar de clubs toe.
Er wordt eveneens voorgesteld aan de clubs de volmacht te vragen om Raad van Bestuur toe te laten een beslissing te
nemen. Indien de clubs hierop niet antwoorden zal er geen wijziging van de polis gevraagd worden.
De clubs krijgen één maand de tijd om hierop in te gaan.
De vergadering gaat akkoord met het niet terugbetalen van de verzekeringssubsidie.
12. Opleiding.
De cursus initiator is gestart met 7 deelnemers. In 1995 zijn eveneens 7 iniators gevormd, in 1996 zijn er 6 gevormd.
Gezien de cursus trainer B ( uitgesteld wegens redenen hierboven vermeld) niet plaatsvond en er toch enkele
kandidaten zouden zijn wordt voorgesteld de cursus te organiseren buiten het BLOSO om en erkenning te vragen aan
het A.R.A.B. Nadien kan er een assimilatie gevraagd worden aan het BLOSO.
Het voordeel is dat de cursus zou kunnen starten op korte termijn. Het risico dat BLOSO deze assimilatie weigert is
klein, maar de kans bestaat dat A.R.A.B. deze werkwijze weigert.
De Heer Brioen vraagt of hiervoor voldoende financiële middelen zijn, waarop G.Geysen antwoordt dat het
inschrijvingsgeld dat BLOSO vraagt voldoende is om een cursus zelf te organiseren.
De Heer Crahay is het helemaal niet eens met deze werkwijze.
Het volgende voorstel wordt gedaan : elke club moet een deel van de vertaling op zich nemen en zal vergoed
worden volgens het BLOSO tarief. Dit voorstel wordt besproken op de volgende Raad van Bestuur van de Bond.
De Heer Geysen deelt mede dat er in Leuven een grootse tentoonstelling plaatsvindt van oktober tot december 1998.
Hij vraagt met aandrang dat iedereen hieraan zou meewerken, gezien deze tentoonstelling de grootste promotie is die
de schermsport ooit heeft gehad.
Er wordt een dagelijkse permanentie gevraagd in die periode . Een opleiding wordt voorzien .
Er wordt voorgesteld een verantwoordelijke per provincie aan te duiden die de clubs zal aanspreken 2 personen te
leveren gedurende deze periode. Deze oproep zal verschijnen in het tijdschrift.
Tenslotte doet De Heer Van Seters een oproep naar alle veteranen om aan te sluiten aan de vereniging van de
veteranen. Hij vraagt de clubs zijn leden aan te sporen tot het lidmaatschap.

De Heer Geysen dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

