VERSLAG JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND
26 FEBRUARI 1999
De vergadering wordt gehouden in de schermzaal van de Koninklijke en Ridderlijke Schermgilde Sint-Michiel van
Gent.
Aanwezige leden Raad van Bestuur : G.Geysen, Y.Brasseur,R.Antonis, H.Brioen,
B.Dhooghe,F.Crahay,T.Schouterden
Aanwezige clubs of aanwezig met volmacht
Antwerps Scherm Centrum vertegenwoordigd door de heer Ivo Van Seters
Schermkring Herckenrode vertegenwoordigd door de heer Tjen Schouterden
Schermkring Sint-Michiel Oudenaarde vertegenwoordigd met volmacht door de heer Xavier Foulon
Schermkring Omnisword vertegenwoordigd door de heer Jean-Francois Demets
Schermkring Sint-Niklaas vertegenwoordigd door de heer Hugo Brioen
Koninklijke en Ridderlijke schermkring Sint-Michiel vertegenwoordigd met volmacht door de heer Bernard
Dhooghe.
Schermkring Skirmjan vertegenwoordigd met volmacht door de heer Tjen Schouterden
S.R.G.A. Concorde vertegenwoordigd met volmacht door de heer Paul Van Agtmael
Schermkring Vast als eik vertegenwoordigd met volmacht door de heer Tjen Schouterden
Belgische vereniging van veteranen vertegenwoordigd door de heer Rudi Coessens
Verontschuldigd : schermkring Het ijzeren masker- schermacademie Wezowski
Punt 1 -verwelkoming en registratie van de aanwezigheden
De heer Geysen verwelkomt de aanwezigen en dankt de Schermgilde voor zijn gastvrijheid.
De heer Brasseur heet iedereen hartelijk welkom in Gent.
Punt 2 - aanvaarding nieuwe clubs
De schermkring vast als eik van Maaseik, opgericht met o.a. schermers uit Nederland wordt aanvaard als nieuwe
club.
Punt 3- verslag vorige vergadering
Opmerkingen :
De Heer Coessens vraagt hoever het staat met de vertaling van de cursus trainer B, waarop de voorzitter antwoordt
dat deze wordt vertaald en in september start.
Door persoonlijke en professionele omstandigheden heeft Piet Wauters moeten afhaken als lid van de redactieraad en
wordt deze kandidatuur terug opengesteld.
Het infoblad evolueerde in het begin in de goede richting, maar blijkbaar is alle inspiratie op.
Dit fenomeen hebben we al eerder gehad en het wel of niet blijven bestaan van het Infoblad zal terug bekeken
worden.
Het verslag wordt goedgekeurd.
Punt 4- Verslag van de Raad van Bestuur
- verslag voorzitter
de voorzitter blikt terug op een globaal positief 1998 zonder uitschieters. Er is behoorlijk gepresteerd door het
secretariaat en de Raad Van Bestuur.
De tentoonstelling “ En Garde “ heeft een zeer positief commentaar gekregen in de media.
Hij stelt dat zonder de steun van de K.U.L. en het Vlaams Sportmuseum het voor de Bond onmogelijk zou zijn
dergelijke manifestatie te organiseren.
Hij vindt dat er in 1999 opnieuw een grote organisatie moet georganiseerd worden en denkt hieraan specifiek aan het
25e tornooi in Sint-Niklaas, dat met meer luister zal georganiseerd worden om de media aan te trekken.
Op sportief gebied zijn de resultaten bevredigend. De atleten hebben hun rol vervuld. De topprestaties mankeerderen
om toch nog meer aandacht te krijgen van de pers. Hij onderstreept het fantastisch resultaat van Krista Marcoen ,
maar merkt op dat dit resultaat blijkbaar voor de pers niet belangrijk genoeg was.
De subsidies van het BLOSO en het BOIC blijven dezelfde. De discussie met het BOIC wordt moeilijker naarmate
de Olympische spelen naderen.
Hij merkt eveneens op dat het nieuwe decreet als een grote schaduw boven ons hangt.
Ivo Van Seters begrijpt dat de jeugd aan bod komt maar stelt toch dat de veteranen gouden en bronzen medailles
hebben behaald op de Wereldkampioenschappen. Spijtig valt deze categorie buiten de interesses van BLOSO.

Hij vraagt tevens om bij BLOSO de aandacht te vragen voor het begrip veteranen.In sommige sporten is de
leeftijdsgrens reeds vanaf 30-35 jaar. Deze vraag is reeds gesteld aan BLOSO, maar zij investeren enkel in de jeugd.
-verslag van de schatbewaarder
De schatbewaarder meldt dat er een batig saldo is van +:- 100.000 F. De kosten voor de WK en de EK waren lager
dan voorzien. Van het BLOSO ontvingen wij in tegenstelling met vorige jaren een positieve regularisatie.
De kosten van de atleten werden korter opgevolgd en enkele investeringen werden gedaan, vooral voor de
tentoonstelling “ En Garde”.
- verslag van de rekeningcommissaris.
Het verslag van de rekeningcommissaris, Mevrouw Soetaert, wordt voorgelezen.
- sportief verslag
De sportdirecteur deelt mee dat de budgetten de laatste jaren in stijgende lijn zijn. Het BOIC en BLOSO wachten op
de bevestiging van de atleten. Gezien de jonge leeftijd van de schermers is het niet gemakkelijk om deze bevestiging
waar te maken. De schermers waren reeds 2 Olympische Spelen afwezig.
De subsidiering van BLOSO voor de topsporters bedroeg 750.000 F, deze van het BOIC voor de Vlaamse atleten,
480.000 F. Hiervan konden 6 topsporters en 3 à 4 beloftevolle jongeren steun ontvangen.
Steven Cazaerck, Joeri Van Laecke, Bart Clerix, Jan Coninx, Nele Schouterden, Frederik Braeckman als topsporters
en Krista Marcoen, Niki Palms, Frederik Van Dormael en Wouter Goris als beloftevolle jongeren.
De meeste van deze schermers komen uit 2 verenigingen ( Confrerie en Herckenrode). Deze clubs voeren een
topsportpolitiek . De atleten kunnen zich meten op internationaal niveau.
Hij schetst de opvallende opgang van Krista Marcoen die een bijzonder talentvolle schermster is.
Zij behaalde op 15 jarige leeftijd een finaleplaats op de Europese kampioenschappen junioren en een finaleplaats op
de Wereldkampioenschappen kadetten. Deze schermster moet goed begeleid worden naar de toekomst toe.
De eerstejaarsjunioren -en senioren moeten terug onderaan de ladder beginnen. Enkele onder hen zijn reeds
aanwezig op de wereldranglijst.
Nele Schouterden staat op de 50e plaats op de FIE wereldranglijst en zal waarschijnlijk bijzondere BOIC steun
ontvangen om eventueel een selectie te halen voor de Olympische Spelen.
Joeri Van Laecke is volop in revalidatie na een operatie aan beide knieen.
Frederik Braeckman, als laatstejaarsjunior staat als 16e in de FIE wereldranglijst bij de junioren.
De schermers blijven de vooropgestelde curves behalen. Zij hebben het zeer zwaar met vergelijkbare tegenstanders
uit andere landen. Momenteel moeten onze topschermers trainen in het buitenland om partners op hun niveau te
vinden.
De sportdirecteur hoopt dat de financiële steun van het BLOSO en het BOIC zal blijven groeien.
Indien het nieuw decreet er komt is het een spijtige zaak voor de atleten en de begeleiders. Alle middelen dienen
aangewend te worden om meer leden te werven.
Hij stelt dat iedere voorzitter van een club hier zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Hij meent dat er te weinig
contact is met de basis. Enkel met sterke clubs kan er een sterke Bond bestaan. Vele clubs blijven in het eigen kring
en komen niet naar buiten. Er is ook te weinig contact tussen de clubs onderling.
Wij moeten streven naar sterkere clubs. Dit kan alleen als er een constructief bestuur is dat werkt zowel met de basis
als met de topsporters.
Verschillende initiaties zijn gegeven in 1998, waarvoor de initiator vergoed werd.
Ivo Van Seters vindt het spijtig dat er nog steeds geen brochures zijn om uit te delen op de verschillende initiaities.
Paul Van Agtmael merkt op dat er meer deelname aan tornooien zal zijn indien er terug 2 voorronden geschermd
worden.
Hugo Brioen vindt het spijtig dat er maar 5 clubs aanwezig zijn op deze vergadering. Hij betreurt eveneens dat de
Beker van Antwerpen niet meer bestaat. Zo kan er geen contact meer zijn tussen de verschillende clubs.
Hij vindt het noodzakelijk dat de clubs goede contacten hebben met de plaatselijke sportdiensten.
Hij oppert dat het gebrek aan accomodatie misschien het probleem kan zijn. De sportdirecteur beaamt dit.
Yves Van Seters stelt voor nogmaals iets dergelijks op te starten .
Tjen Schouterden stelt dat er behoefte is om meer contact te hebben met andere clubs en stelt voor een kader te
creeëren op recreatief gebied.
Goede formules om meer contact te hebben zijn o.a. het debutantentornooi ingericht door Skirmjan en het
ploegentornooi in Knokke.
F.Crahay vindt het spijtig dat er zo weinig schermers deelnemen aan de Belgische Kampioenschappen.
Algemeen wordt gesteld dat er in Vlaanderen maar plaats is voor enkele topsportclubs, de andere clubs zouden zich
moeten bezighouden met het recreatieve schermen. Er zijn te weinig clubs per regio , maar het grote probleem is dat
er niet genoeg lesgevers zijn.

- verslag provinciale afgevaardigden
Provincie Antwerpen : Ivo Van Seters : De Provinciale werking heeft een werkingssubsidie ontvangen.
Provincie Limburg : Tjen Schouterden geeft het verslag van de werking. Door de actie “ Sport in de kijker “ werd de
schermsport gesteund met 250.000 F. Door deze actie zijn 2 nieuwe clubs ontstaan. Een club ( Vast als eik)
werkt momenteel met ongeveer 20 jongeren, de andere club is spijtig genoeg aan het afbrokkelen.
De provinciale afdeling Limburg wil een campagne ondersteunen om de vereiste 1500 leden te behalen.
Zij plannen ook een samenwerking met de provincie Nederlands-Limburg en willen een open kampioenschap
organiseren. De mogelijkheid om in Tongeren met een club te starten is reeël.
Provincie Oost-Vlaanderen : De Heer Antonis brengt verslag uit.. Zij ontvingen een budget van 66.000 F .
Namen deel aan het Oost-Vlaamse sportgala in april, richtten in september het provinciaal kampioenschap in.
Wegens wijziging van de statuten van de Oost-Vlaamse sportraad komt de afdeling Oost-Vlaanderen niet meer in
aanmerking voor subsidies, gezien zij niet voldoen aan de vereiste normen ( slechts 5 clubs in Oost-Vlaanderen).
Er bestaat nog wel de mogelijkheid subsidies te ontvangen voor speciale evenementen o.a. Provinciaal
kampioenschap. Er wordt voorgesteld een vergadering te houden met de voorzitters van de Oost-Vlaamse clubs om
de toestand te bespreken.
Er is initiatiemateriaal aangekocht dat verhuurd wordt.
R.Antonis merkt op dat er te weinig sportjournalisten notie hebben van de schermsport. Er is wel interesse van de
lokale zenders.
5. Goedkeuring balans 1998.
De balans wordt goedgekeurd.
6. Décharge aan het bestuur.
Er wordt ontlasting aan de Raad van Bestuur verleend.
7. Goedkeuring budget 1999.
Het budget blijft praktisch behouden zoals vorig jaar en wordt goedgekeurd.
8. Vaststellen bijdragen 1999
Deze blijven dezelfde zoals vorig jaar
Aan de clubs wordt gevraagd voor iedere schermer een licentie aan te vragen. Regelmatig wordt er vastgesteld dat er
geen licentie aangevraagd wordt voor elke schermer.
Nochtans werd er reeds een oplossing gegeven met de beperkte clubvergunning van 500 F.
De administratieve licentie van 500 F kan aangevraagd worden voor max. 3 bestuursleden per club.
9-10.Verkiezing Raad van Bestuur-Kandidatuur rekeningcommissaris.
Er zijn geen kandidaturen binnengekomen. De Raad van Bestuur blijft ontgewijzigd.
De kandidatuur voor een functie in de redactieraad blijft open , evenals de kandidatuur als rekeningcommissaris.
11. Verzekeringspremie
De BLOSO verzekering voldoet aan de normen , maar de lichamelijke eigen kosten zijn gelimiteerd.
Dvierse mogelijkheden worden naar voren gebracht om een aanpassing te doen. De kostprijs per persoon kan toto
150 F gaan.
Tjen Schouterden vraagt of de vergadering de volmacht geeft aan de Raad van Bestuur om betere voorwaarden te
bekomen bij de verzekeringsmaatschappij en tot welke grens.
Hij stelt voor een afspraak te maken met de makelaar
Momenteel bevat de verzekering een tussenkomst :
- bij persoonlijk ongeval in de breedste zin van het woord bv. bij overlijden, handicap-dagvergoeding bij
werkonbekwaamheid.
- t.o.v. derden : - onderweg naar training
- tijdens uitoefening van sport
De vergadering gaat akkoord met het niet terugstorten van de verzekeringssubsidie.
Nieuw decreet
Hier is reeds jarenlang sprake van. De bedoeling is de sport de rationaliseren. Er zijn een aantal federaties die
gesubsidieerd worden die geen sportfederatie zijn en die een belangrijke subsidies ontvangen : bv. BGJG.
Andere federaties die een groep van sporten vertegenwoordigen bv. de federatie van volkssporten ontvangen ook een
aanzienlijke subsidie, eveneens de verzuilde federaties ( politieke federaties).
Tot nu toe waren de normen 500 leden/2000 lelden/5000 leden. Zij kregen subsidies gebaseerd op het aantal leden.
De Bond is er tot nu toe in gelukt om erkend te blijven en de basissubsidie te ontvangen ( 50.000 F +
personeelssubsidie 90 % en 75 %+ sporttoelage 750.000F.
De nieuwe normen om gesubsidieerd te blijven zijn 1500 /3000/7000 leden.

Er is een protest opgestegen uit een aantal kleine federatie die geen subsidies meer zullen ontvangen. Bij een
hoorzitting in het parlement werd verdedigd dat de Olympische federaties, o.a. roeien, skien, schermen die kleine
federaties zijn, zouden moeten blijven gesteund worden.
Mogelijke oplossingen zijn : campagne voeren om het ledenaantal op te drijven tot 1500 .
samenwerken met andere kleine federaties.
Er zijn door andere federaties reeds pogingen ondernomen om verschillende disciplines bijeen te brengen zoals de
gevechtssportfederatie, schuttersfederatie die geen succes kunnen genoemd worden.
Verschillende mogelijkheden worden besproken en zullen uitgewerkt worden.
De voorzitter sluit de vergadering en feliciteert het Antwerps Scherm Centrum met zijn 20-jarig jubileum.

