VERSLAG JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND GEHOUDEN OP VRIJDAG 8 FEBRUARI
2002 IN HET HUIS VAN DE SPORT.
Aanwezige bestuursleden :G.Geysen, H.Brioen, Y.Brasseur, B.Dhooghe,R.Antonis X.Foulon,,N.Schouterden
Aanwezige clubs of aanwezig met vertegenwoordiging :
Antwerps scherm centrum vertegenwoordigd door de heer Ivo Van Seters
Het ijzeren masker vertegenwoordigd met volmacht door de heer Xavier Foulon
Catena vertegenwoordigd door mevrouw Snacken
Herckenrode vertegenwoordigd door de heer Tjen Schouterden
Schermkring Omnisword vertegenwoordigd door de heer Rob Van Der Lande
Schekul Parcival vertegenwoordigd door de heer Pieter Grauls
KSSMA Ronse vertegenwoordigd door de heer Xavier Foulon
Schermkring Sint-Niklaas vertegenwoordigd door de heer Hugo Brioen
St Michielsgilde Gent vertegenwoordigd door de heer Yves Brasseur
Schermkring Skirmjan vertegenwoordigd met volmacht door de heer Bart Vanhove
S.A. Wezowski vertegenwoordigd met volmacht door de heer Rudy Coessens
Vast als eik vertegenwoordigd met volmacht door de heer Tjen Schouterden
De Maneschermer vertegenwoordigd met volmacht door de heer Marcel Minnen
Cyrano criterium : verontschuldigd
Scherma : afwezig
Jarnac : afwezig
Punt 1. verwelkoming en registratie van de aanwezigheden
De heer Geysen opent de vergadering en heet iedereen welkom
Er is een aanwezigheid van 90.5 % .
Volgens de statuten mag een club niet meer stemmen hebben dan 15 % van het totaal aantal stemmen, dit maakt dat de
Confrerie beperkt is tot 89 stemmen.
Punt 2. Aanvaarden nieuwe club
De heer Van Bruyssel stelt de schermkring Tempeliers in Turnhout voor. Zij is ontstaan onder impuls van de jeugddienst van de
Stad en van de heer Ivo Van Seters. Zij zijn gestart met 8 jeugdleden en 1 volwassene.
Punt 3. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Mevrouw Snacken vraagt waarom de voorzitter politieke vergaderingen bijwoont. De heer Geysen antwoordt dat bij het tot
standkomen van het nieuwe decreet politieke informatievergadering gehouden zijn die hij heeft bijgewoond om op de hoogte te
blijven.
De heer Coessens vraagt hoeveel het legaat juist bedraagt. Dit wordt nagekeken en medegedeeld.
Er zijn geen kosten aangerekend voor de koffer waar nog enkele juwelen en bestek zijn. De juwelen zullen naar de familie
gaan.
Er zijn verder geen opmerkingen noch op het verslag van de algemene vergadering, noch op het verslag van de bijzondere
algemene vergadering.De verslagen worden goedgekeurd.
Punt 4.Verslag van de Raad van Bestuur.
a. verslag van de voorzitter
De heer Geysen is tevreden met de grote aanwezigheid en/of vertegenwoordiging van de clubs op deze vergadering.
Hij stelt vast dat de er eveneens een grote belangstelling was voor de vergadering in januari betreffende het dossier jeugdsport.
De voorzitter schetst het begin van zijn loopbaan als voorzitter, waar de toestand zeer slecht was. In de loop der jaren is een
vooruitgang geboekt, zowel op administratief als op sportief vlak.
Het secretariaat in Brussel werd opgedoekt en verhuisde naar Antwerpen.
Hij bespreekt de situatie van de Bond wegens het in voege treden van het nieuwe decreet.
Er werd getracht de schade te beperkten door het personeel op te zeggen en de kosten te drukken. De voorzitter is steeds
blijven geloven in het voorbestaan van de Bond, niettegenstaande het nefast jaar 2001. De sportieve resultaten werden
zwakker en de financiele situatie was zeer slecht.
De Vlaamse Schermbond bestaat niet uit bestuursleden die huizen in een ivoren toren en is alleen leefbaar bij positieve
medewerking van alle clubs. Wij staan terug waar we gestart zijn in het begin van zijn loopbaan.
Hij wenst de secretaresse te bedanken voor de positieve inzet.
Het ontslag van de sportdirecteur wordt besproken. Zijn ontslag werd bevestigd mede omdat hij niet meer in aanmerking kan
komen voor de functie van sporttechnisch coördinator. De heer Schouterden wenst te benadrukken dat F.Crahay een
belangrijke rol gespeeld heeft in de ontwikkeling van de jongeren en hij een zeer goed lesgever is, hetgeen beaamd wordt door
de heer Vanderlande, voorzitter van Omnisword.
Na de openstelling van de kandidatuur voor een sporttechnisch coördinator werd Nele Schouterden, licentiate L.O. en
topsporster, aangenomen per 1 januari 02. In de maanden november en december heeft zij zich reeds voorbereid en actief
deelgenomen aan de werking van de Bond.
De voorzitter bevestigt dat er in 2002 terug subsidies van BLOSO voorzien zijn en dat de contacten met BLOSO en BOIC goed
zijn.
b. financieel verslag
Dit is het laatste huiswerk van onze schatbewaarder, Roger Antonis, die ontslag heeft gegeven wegens meer taken in zijn eigen
club.
De boekhouding is van een amateuristische boekhouding gegaan naar een professionele boekhouding.
Ondanks het moeilijke jaar is beslist verder te werken, hetgeen resulteert in een financieel verlies. De reserves van de vorige
boekjaren werden aangesproken om te kunnen overleven. Door de voorzitter werd een renteloze lening ter beschikking gesteld
van 500.000 BEF die terugbetaald dient te worden na één jaar, met de mogelijkheid de tijd te verlengen.
De uitgaven worden besproken.
De openstaande facturen zijn o.a. de telefoonkosten en een gedeelte van de verzekering dat niet meer moet betaald worden,
gezien het minder aantal leden.
De subsidie voor het sabeltornooi van de Confrerie en de subsidies voor de Internationale wedstrijden van N.Schouterden
moeten nog betaald worden.
De bijdrage aan de nationale koepel vermeerderd met het verlies van de Federatie werd betaald.
De intresten R.S.Z. kunnen gedeeltelijke teruggevorderd worden. Dit is in aanvraag.
Het verslag van de commissaris, mevrouw Soetaert Carine wordt voorgelezen.
c. Verslag van de sportdirecteur.

Nele brengt verslag uit van de resultaten van het vorig jaar.
WK kadetten en junioren te Gdansk
Isaë Bloch werd als 1e jaarskadet 72e bij de kadetten en 109e bij de junioren
Matthias D’Haene werd als 3e jaarskadet 42e bij de kadetten en 14e bij de junioren
Krista Marcoen werd als 1e jaarsjunior 17e.
Frederik Van Dormael en Wouter Goris behaalden beiden een T 64 bij de junioren.
EK senioren te Koblenz.
Krista Marcoen werd 42e
Nele Schouterden werd 28e
Yoeri Van Laecke behaalde een 1e Ronde
WK senioren te Nîimes
Nele Schouterden werd 41e en Yoeri Van Laecke behaalde T 96.( hij verloor tegen Lücke die brons behaalde)
EK junioren te Keszthely
Krista Marcoen werd 9e
Op de wereldbekertornooien werden volgende resultaten behaald.
3x beste 16 waarvan 2 x op grand prix tornooien
2x de eerste 8
In dienst vanaf 1 januari stelt zij als prioriteit de clubs te bezoeken. Zij heeft reeds 2 clubs bezocht.
Verder wenst zij te werken aan de opleiding van de trainers in samenwerking met de VTS.
Na een eerste onderzoek bij het aantal aangesloten leden is gebleken dat een kwaliteitsverbetering een noodzaak is. De
jeugdwerking is enkel voor de clubs die minder dan 30% jeugd hebben.
In het verleden lag de nadruk op de topsport. De accenten zullen verlegd worden.
Volgens het nieuwe decreet moet vanaf 1 mei een sporttechnisch medewerker op parttime basis aangenomen worden.
Volgens de verplichtingen van BLOSO dient deze een diploma regent L.O. te hebben. Zijn taak zal erin bestaan te werken aan
de basiswerking en de recreatiesport.
Het project jeugdwerking wordt uitgewerkt tegen volgend jaar met de bedoeling hiervoor subsidies te ontvangen.
Kwaliteitslabels zullen aan de clubs gegeven worden.
De cursus initiator is afgelopen. De examens komen eraan.
Scheidsrechtersexamens zullen regelmatig ingericht worden.
d. verslag provinciale afgevaardigden.
Oost-Vlaanderen : dit wordt een gestructureerde vereniging, nodig om subsidies te bekomen. De Oost-Vlaamse
schermclubs f.v. wordt eerstdaags opgericht. Er werd een Oost-Vlaams kampioenschap ingericht in Ronse.
Limburg : Zij trachten 6 x per jaar samen te komen en leggen het accent op uitwisseling van informatie. De contacten zijn
zeer goed. De organisatie Limburgse schermbeker werd opgericht met de bedoeling de jongeren de kans te geven om een
criterium te schermen. Als speciale gast was dit jaar Schekul-Parcival.
Het eerste graads examen ARAB werd georganiseerd met 32 deelnemers. Dit jaar voorzien zij een examen 2e graad
ARAB.
De recreatieve degenschermers hebben eveneens circuittornooien. Er wordt gestreefd naar 6 bijeenkomsten per seizoen.
Antwerpen : Zij richten provinciale trainingen in in sportopolis. De verkregen subsidies worden besteed aan de promotie
van de schermsport in de provincie Antwerpen. Zij worden verplicht een V.Z.W. op te richten en worden gesubsidieerd
voor hun werking met kinderen en gehandicapten. Zij zijn verplicht een sportbegeleidingsplan op te stellen. De doelstelling
is “ richt een schermkring op in je gemeente “. Vorig jaar werd in Mechelen een schermkring opgestart, De Maneschermer
“ met een goed resultaat en dit jaar werd in Turnhout, met medewerking van de Turnhoutse sportraad schermkring “ De
Tempeliers “ opgericht. De bedoeling is in het najaar een schermkring op te starten in Geel.
Het Europees kampioenschap veteranen heeft in 2002 plaats in Antwerpen, waarop alle Antwerpse clubs gevraagd
worden steun te verlenen.
Het provinciaal kampioenschap heeft plaats op 21 april ek.
5. Goedkeuring balans 2001
De balans wordt goedgekeurd.
6. Ontlasting bestuur.
Bij meerderheid wordt er ontlasting verleend aan het bestuur.
7. Budget 2002
De heer Geysen vraagt zich niet blind te staren op het absolute verlies. Tot 4 jaar geleden was er altijd een verlies, dit werd
duidelijk bij de overstap naar een andere boekhouding. Nadien werd er winst gemaakt en in 2000 werd er zelf aan de clubs
ristorno’s betaald.
De vergadering is voorstander de schuld op termijn af te lossen.
Het budget wordt besproken.
De details van de subsidiëring zijn nog niet gekend.
Er werd beloofd dat de subsidies voor de Olympische sporten in het nieuwe decreet zullen herzien worden.
Vorige jaren ontvingen wij een basissubsidie van 50.000 BEF
De personeelskosten werden gesubsidieerd à gemiddeld 80 %.
Het budget voor de personeelskosten is een reëel l bedrag.
De andere bedragen zijn opgesteld volgens de uitgaven van vorig jaar.
De inkomsten van de licenties hangen af van de goedkeuring van de algemene vergadering deze te verhogen.
Er dient genoteerd te worden dat de begroting een intern document is.
Conclusie : volgens de cijfers zijn wij leefbaar en in staat het verlies goed te maken.
Verschillende voorstellen worden naar voren gebracht om via andere kanalen sponsoring te bekomen.
8. Verkiezing.
Normaal zijn de leden van de Raad van Bestuur verkozen voor 4 jaar. Gezien de huidige situatie zijn alle leden ontslagnemend
en verkiesbaar, uitgenomen 2 plaatsen nl. sportverantwoordelijke en schatbewaarder, die ontslagnemend zijn en niet
herkiesbaar.
Er zijn 4 benoemde functies : voorzitter, secretaris-generaal, schatbewaarder, sportverantwoordelijke, en 3 onbenoemde
functies.
Er is geen kandidaat voor de functie van voorzitter en secretaris-generaal. De heren Geysen en Brioen zijn dus verkozen.
De schatbewaarder is ontslagnemend. Er heeft zich één kandidaat gemeld en is dus verkozen. De nieuwe schatbewaarder
wordt Bart Vanhove, lid van schermkring Skirmjan.

De sportverantwoordelijke is ontslagnemend. Er heeft zich één kandidaat gemeld en is dus verkozen. De nieuwe
sportverantwoordelijke is Nele Schouterden, met beperkt stemrecht.
Volgende leden van de Raad van Bestuur zijn uittredend en herkiesbaar : Yves Brasseur, B.Dhooghe en X.Foulon.
Twee nieuwe kandidaten hebben zich gemeld, de heren Ivo Van Seters en Olivier Antonis.
De heer Ivo Van Seters benadrukt dat hij zijn kandidatuur gesteld heeft omdat hij vindt dat de provinciale verantwoordelijken in
het bestuur moeten zetelen en wenst commissies uit te werken.
Wegens internationaal scheidsrechtersexamen in Zweden is Olivier Antonis afwezig. Zijn motivatie is nauwer betrokken te zijn in
de werking en beslissingen van de Bond.
Y.Brasseur stelt zijn ervaring in de topsport en als beheerder van diverse maatschappijen ten dienste van de Bond. Hij is
eveneens voorzitter van de Schermgilde Sint-Michiel
B.Dhooghe is reeds lang bestuurslid en legt de klemtoon op de standvastige diplomatieke houding als onafhankelijk bestuur.
X.Foulon sinds vorig jaar bestuurslid wenst zich in te zetten om de communicatie naar de leden en de clubs te verbeteren. Hij
wil eveneens een statutenwijziging om de werking van de Bond te verbeteren.
Na stemming werden volgende leden van de Raad van Bestuur verkozen.
Voorzitter : Guido Geysen , secretaris-generaal : Hugo Brioen, schatbewaarder Bart Vanhove, sportverantwoordelijke Nele
Schouterden, Lid Raad van Bestuur Yves Brasseur, Xavier Foulon en Olivier Antonis.
De voorzitter verwelkomt de nieuwe leden in de Raad van Bestuur en hoopt dat zij zich inzetten voor het welzijn van de
schermsport. Hij dankt de heer Dhooghe voor zijn jarenlange inzet.
9. Vaststellen clublidgeld en licenties.
De noodzaak dringt zich op de licentiegelden te verhogen.
Na discussie in de Raad van Bestuur werd beslist de nationale licentie van 1.000 BEF te verhogen naar € 35.
De licentie van 500 BEF voor niet-schermende bestuursleden en beginnelingen verhoogt naar € 15.
De licenties van 100 BEF voor bedrijfsclubs, militairen en studenten wordt verhoogt naar € 3.5.
Deze licenties hebben geen stemrecht . Met deze licentie kan niet deelgenomen worden aan tornooien, enkel aan Belgische
kampioenschappen. Zij zijn verzekerd door hun eigen organisme.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
De clublidgelden blijven behouden op € 124.
De verzekeringscontracten worden toegepast zoals ze moeten toegepast worden = nominatief.
10. medewerking EK veteranen+promotiemagazine
Deze hebben plaats in sporthal Sorghvliedt in Hoboken van 9 tot 12 mei 2002.
De toegang bedraagt € 8. Op vertoon van de licentie wordt gratis toegang verleend. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen
eveneens gratis binnen
Een persconferentie vindt plaats op 3 mei. Op 4 mei wordt “ Den Deugniet “ aangekleed als schermer. Dit beeldje staat in
Antwerpen in de Lange Gasthuisstraat.
Op 11 mei is er een gala-avond in zaal Harmonie te Antwerpen.
800 affiches worden verspreid in Antwerpen om dit evenement kenbaar te maken.
De sabelantilope wordt gesponsord door een peterschap. Verminderde prijzen op de toegangskaarten in de Zoo of in
Planckendael worden aangeboden.
De clubs worden gevraagd zich in te zetten om deze organisatie te steunen door hulp te bieden op de de kampioenschappen
zelf en op de gala-avond.
De Raad van Bestuur heeft beslist een bedrag van € 620 te sponsoren voor deze kampioenschappen.
11.Oprichten commissies.
Er worden kandidaten gevraagd die wensen te zetelen in de commissie om de statuten te wijzigen en de inhoudelijke werking
van de Bond.
Aan de clubs zullen voorstellen gevraagd worden. Aan de hand van deze informatie zal dan een 1e inforonde gehouden worden.
Na de bezoeken aan de clubs van de sportdirecteur zal er een beter zicht komen in de problemen van de clubs. Rond deze
problemen zal dan gewerkt worden.
12. Verhouding Bond/Liga.
Deze is momenteel zeer slecht. Na de patstelling op de algemene vergadering van de federatie werd een bijzondere algemene
vergadering gehouden op 6 juli. Na deze vergadering werd beslist ons standpunt te behouden
Het nieuwe kwalificatiereglement opgesteld door J.Colot kon niet goedgekeurd worden wegens de startdatum(met
terugwerkende kracht per 1/1/02.
Wegens het niet-functioneren van de Federatie is er zo goed als geen communicatie tussen de Liga en Bond.
De belangen van de schermers worden in gevaar gebracht.
Er zal een Raad van Bestuur van de federatie geeist worden met de betrachting zo snel mogelijk terug samen te werken.
Een brief wordt gezonden naar de franstalige bestuursleden van de federatie
De algemene vergadering van de federatie dient plaats te hebben vóór 15 maart. De uitnodigingen dienen 4 weken vooraf
verstuurd te worden met de dagorde en de balans.
Aan mevrouw Snacken, rekeningtoezichter, wordt gevraagd de rekeningen te controleren van de Federatie.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

