VERSLAG BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 18 JUNI
1999
Aanwezige bestuursleden : de heren G.Geysen, F.Crahay, T.Schouterden, B.Dhooghe,
Verontschuldigd : de heren H.Brioen, Y.Brasseur, R.Antonis
Aanwezige of vertegenwoordigde clubs
Schermacademie Wezowski, Het Ijzeren Masker, Schekul Parcival, Schermkring Herckenrode, Schermkring
Skirmjan, Schermkring Vast als eik, Koninklijke en Ridderlijkse schermgilde Sint-Michiel, Omnisword, Antwerps
scherm centrum, S.R.G.A. Concorde, Koninklijke Sint Michielsgilde Oudenaarde, schermkring Cyrano Criterium,
schermkring Sint-Niklaas
Verontschuldigd : schermakademie 2000
De voorzitter opent de vergadering en legt het nieuwe decreet uit, waarvan elke club een kopie heeft ontvangen.
Er is reeds sedert 5 à 6 jaar sprake van in de Vlaamse regering om de verzuiling en de versnippering van de
Federaties tegen te gaan. ( bv. maatschappelijke groepen, zoals de gezinssportfederatie)
De opzet van de Vlaamse regering om verzuiling en versnippering tegen te gaan is niet gelukt.
Er zal een lijst opgesteld worden van de erkende sporten . Het voorstel van BLOSO te fusioneren met een andere
federatie om aan de grens van 1500 leden te geraken is momenteel moeilijk gezien de erkende sporten nog niet
gekend zijn.
De criteria in verband met de omschrijving van de leden zijn nog niet gekend. In de huidige toestand tellen het aantal
verzekerden.
De Vlaamse Schermbond heeft in de eerste jaren een brede ledenwerving gedaan, daardoor werd het aantal leden dat
vereist was (500) bereikt.
Er worden 2 mogelijkheden overwogen : 1) fusioneren met een andere sportfederatie. Dit zou moeilijk blijken cfr. de
schuttersfederatie en de gevechtsportfederatie.
Wat met de verdeling van de subsidies voor de atleten ? wat met de personeelsleden? Is er inzage in het
ledenbestand?
2) terug verwerven van sympatisantenleden aan een voordelig tarief.
Onze verzekeringspolis is gebaseerd op aantallen en niet nominatief.
Sympathisantenlidkaarten zijn mogelijk door een zeer strikte omschrijving aan deze lidkaart te geven, bv : de
houders van een lidkaart kunnen opwarmingsoefeningen meedoen, hebben toegang tot het clublokaal ( zie tennis)
De Bond zal het algemeen reglement moeten aanpassen aan de voorwaarden van het nieuwe decreet, en de
verschillende lidkaarten en licenties exact beschrijven.
Het aantal clubs zou moeten toenemen en de clubs zouden meer regionaal gespreid moeten liggen.
90 schermleraren zouden er gevormd moeten worden. De Bond heeft 3 cursussen initiator-jeugdsportbegeleider
ingelast, waarop spijtig genoeg niet alleen goede schermers zich voor inschrijven, maar ook beginnelingen, hetgeen
het niveau van de schermleraar naar beneden haalt. De cursussen via het BLOSO zijn vrij duur en de Bond geeft een
tussenkomst aan de gelicencieerden.
Verschillende opmerkingen worden naar voren gebracht.
I.Van Seters vindt het nuttiger acties te doen zoals bic’s te geven met het telefoonnummer van de Bond aan de
kinderen die initiaties krijgen, een brochure te geven, en lid te maken van de Bond. ( adressen zijn niet altijd
beschikbaar)
G.Geysen zegt hierop dat hiervoor geen budget is, waarop I.Van Seters weerlegt dat er geld is in de Vlaamse
Schermschool om dergelijke acties te doen.
Het Ijzeren Masker recruteert met succes leden via Scoot, Internet en de regionale televisie. Weerom gebrek aan
budget om dergelijke recrutering via de Bond te laten verlopen.
G.Geysen legt de subsidiëring door BLOSO en het BOIC naar de Bond toe, uit.
Inkomsten van lidgelden : +/- 500.000 F.
Subsidiering van BLOSO : basissubsidie 50.000 F
Personeelssubsidie : 80 % van de lonen
Subsidie vaste kosten: huur, verwarming, drukwerken enz. : +/- 40 % gesubsidieerd, daarenboven zijn de minimum
en de maximumsubsidie vastgelegd door BLOSO.
De propagandasubsidie is nominatief voor de topsporters.

De Vlaamse schermschool werd op dezelfde wijze betoelaagd.
Door het beheer was er na enkele jaren een batig saldo.
Na de sluiting van de sportscholen door BLOSO kon men diverse keuzes maken :
- 1 of 2 jaar verderwerken tot al het geld op was.
- stoppen
- de V.Z.W. laten bestaan, het kapitaal behouden en de intresten worden gebruikt om bepaalde projecten, die
impulsen geven aan het schermen) te steunen.
Door onderhandelingen tussen de Vlaamse Schermbond en de Vlaamse schermschool is er een princiepsakkoord
ontstaan.
De Vlaamse Schermschool zou opstaan te behouden als V.Z.W. en zou vervangen worden door de Vlaamse
Schermstichting die het kapitaal kan beheren.
Het kapitaal blijft behouden maar kan gebruikt worden voor de aankoop van materiaal en andere investeringen,
waarvan op termijn de bedragen geïnd voor de verhuur van dit materiaal teruggesluisd worden naar de Vlaamse
Schermstichting, of bijdragen overgedragen worden zodat het kapitaal behouden blijft.
Na deze uiteenzetting vraagt T.Schouterden wat eigenlijk de bedoeling was van deze vergadering. Hij meende dat
enkel het nieuwe decreet op de dagorde stond. In Limburg wordt gestart met een actie om meer leden te hebben
Hij meldt dat de erkenning door BLOSO OK is ( 500 leden).
Voor de subsidiering van de schermbond dienen er acties genomen te worden ( 1500 leden)
Hij stelt voor enkel te onderhandelen met andere federaties indien het verplicht is door BLOSO en de kaartenverkoop
via de clubs te starten .
Op lange termijn ziet hij de mogelijkheid een overeenkomst met de Vlaamse Schermschool af te sluiten en publiciteit
te voeren
Na stemming wordt het volgende beslist :
de lidkaarten worden verkocht via de clubs naar derden toe.
de clubs kunnen bij eigen initiaties deze kaarten uitdelen.
Er volgt een discussie rond de verdeling naar de clubs toe van de lidkaarten.
Gestreefd wordt naar een verdubbeling van het ledenaantal van een club.
Per lidkaart dient er 100 F gestort te worden aan de schermbond ( 80 F voor de verzekering, 20 F
administratiekosten). De clubs kunnen zelf het bedrag bepalen dat zij willen ontvangen voor deze lidkaart.
Deze lidkaarten worden niet beschouwd als schermlicenties en hebben dus ook geen stemrecht op de algemene
vergadering.
Een evaluatievergadering zal gehouden worden op 15 oktober, zelfde plaats, zelfde tijd, waar dan tevens het punt
langetermijnvisie zal besproken worden.

Volgende clubs hebben reeds lidkaarten ontvangen :
Omnisword : 50 stuks
Schermacademie Wezowksi : 200 stuks
Cyrano criterium : 30 stuks
Limburgse schermkringen : 250 stuks
Schekul Parcival : 100 stuks
Het Ijzeren Masker : 250 stuks

