-VERSLAG JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND GEHOUDEN
OP VRIJDAG 28 MAART 2003 IN HET HUIS VAN DE SPORT.
Aanwezige bestuursleden :G.Geysen, H.Brioen, O.Antonis
Verontschuldigde bestuursleden : Y. Brasseur, X.Foulon, N.Schouterden
Afwezig bestuurslid : B.Vanhove
Aanwezige clubs of aanwezig met vertegenwoordiging :
Antwerps Scherm Centrum vertegenwoordigd door de heer Ivo Van Seters
Cyrano criterium vertegenwoordigd door de heer Frank Delhem
Het ijzeren masker vertegenwoordigd met volmacht door de heer Guy Steurbaut
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 met volmacht door de heer Guy Steurbaut
Schermkring Sint-Niklaas vertegenwoordigd door de heer Hugo Brioen
St Michielsgilde Gent vertegenwoordigd met de volmacht voor de heer Olivier Antonis
S.A. Wezowski vertegenwoordigd door de heer Van Ceulenbroek
Schermkring De Tempeliers vertegenwoordigd door de heer Hubert Van Bruysel
Schermkring Skirmjan : verontschuldigd
Schermkring Jarnac : afwezig
Schermkring Vast als Eik : afwezig
Schermkring De Maneschermer : afwezig
Schermkring Scherma : ongeldige volmacht
Punt 1. verwelkoming en registratie van de aanwezigheden
De heer Geysen opent de vergadering en heet iedereen welkom
Er is een aanwezigheid van 84 %
2. Aanvaarden van eventuele nieuwe club
De voorzitter meldt dat er in Geel, in samenwerking met de sportdienst een nieuwe schermclub van
start gaat.
De sportdienst stelt gedurende 3 maanden gratis de zaal ter beschikking en neemt de kosten van de
lesgever ten laste.
Er heeft een startvergadering plaatsgehad met de voorzitter, de verantwoordelijke van de Bond voor
de recreatiesport, de sportfunctionaris van Geel en leden van Geel.
Het materiaal wordt voor 3 maanden gratis aan de club ter beschikking gesteld. Nadien zal er een
huurprijs worden afgesproken.
3. Goedkeuring vorig verslag
De voorzitter van Omnisword vraagt om bij het verslag te voegen, dat bij de verkiezing van een nieuw
lid van de Raad van Bestuur deze zich kort zou voorstellen.
Het verslag wordt goedgekeurd.
4. Verslag van de Raad van Bestuur.
a. verslag van de voorzitter :
Na het dieptepunt in 2001 door het ontbreken van subsidies zijn er in 2002 toch enkele positieve
zaken.
Het nieuwe decreet trad in voege per 1/1/02. De juridische zekerheid dat wij gesubsidieerd werden is
zeer laat medegedeeld.
Het exacte bedrag voor de werkingskosten is tot op vandaag nog steeds niet gekend. Daarom werd er
heel voorzichtig omgesprongen met de uitgaven. De subsidiering voor het personeel is een zekerheid,
samen met de subsidiering voor de topsport. Deze laatste is nominatief.
In het nieuwe decreet werden we verplicht een coördinator voor recreatiesport aan te werven. Deze
moest houder zijn van een diploma regent lichamelijke opvoeding. In september werd Tom Melort
aangenomen. Voor het einde van zijn proefperiode heeft hij zijn ontslag ingediend. Vanaf 1 februari
2003 werd Jean-Jacques Van Herzeele in dienst genomen. Hij is zelf schermer en heeft het geschikte
diploma. Zijn eerste opdracht bestaat erin regelmatig contact op te nemen met de clubs. De
toekomstperspectieven zijn goed.
Het beleidsplan werd opgesteld. Dit is te consulteren op onze website “ www.vlaamseschermbond.be
“. De clubs die geen e-mail adres hebben zullen dit beleidsplan toegezonden krijgen.
Noch het BLOSO noch het BOIC voorzien subsidies voor de deelname aan de EK en WK kadetten en
junioren.
De Vlaamse schermbond heeft hiervoor geen eigen middelen.

De Bond kan enkel logistieke steun aanbieden. De hulp van de personeelsleden kan steeds gevraagd
worden bij organisaties.
b. financieel verslag
De schatbewaarder, afwezig en niet verontschuldigd, is in gebreke. Het boekhoudprogramma dat tot
vorig jaar werd gebruikt functioneerde niet met de euro’s. Na getracht te hebben om zo goedkoop
mogelijk aan een programma te geraken, is er uiteindelijk beslist een nieuw boekhoudprogramma aan
te kopen.
Op enkele weken tijd werd dan de volledige boekhouding ingebracht, maar de balans is niet af.
De heer Geysen bespreekt de voorlopige balans.
c. sportief verslag
Het verslag van de sportdirecteur vindt u in bijlage.
Volgende opmerkingen werden geformuleerd :
De jonge schermers dienen eveneens een wedstrijd te kunnen jureren. Dit dient voorzien te worden in
de opleiding.
De vraag wordt gesteld op het nuttig is een Vlaamse scheidsrechterscommissie te hebben. O.
Antonis, lid van de Vlaamse scheidsrechterscommissie zegt dat na het theoretisch examen de
kandidaten zelf een datum dienen vast te leggen om hun praktische evaluaties af te leggen. Op vraag
waarom de wijzigingen niet worden doorgegeven stelt hij dat de laatste wijzigingen dateren van
januari en deze aan elke Vlaamse scheidsrechter werden doorgegeven.
d.verslag provinciale afgevaardigen.
Provincie Antwerpen : de nieuwe voorzitter heeft zopas het dossier ontvangen van de vorige
voorzitter. Op de laatste vergadering heeft de voorzitter zijn ontslag ingediend.
De heer Van Seters meldt dat de organisatie van de EK veteranen succesvol is verlopen. Een
informatieboekje over alle Antwerpse clubs werd gedrukt met subsidies van de provincie en sponsors.
De Antwerpse vereniging van Schermkringen werd opgericht.
Hij is erg ontgoocheld over de medewerking van de andere clubs van de provincie Antwerpen en
eveneens over de houding van het Bondsbestuur ivm de opleiding van Vlabuslesgevers.
De voorzitter stelt dat op het voorstel van Vlabus niet ingegaan is na een analyse,waarbij beslist werd
dat dit geen nuttige oplossing is, wegens financiële implicaties.
De heer Van Seters betreurt eveneens de houding van de Bond ivm het oprichten van nieuwe clubs.
De heer Geysen zegt dat er bij de oprichting van een nieuwe club de beloftes die gedaan werden
eveneens dienen gehouden worden.
Er blijkt dringend overleg nodig tussen de Antwerpse clubs om de zaken terug in orde te brengen;
Provincie Limburg : de heer Schouterden brengt verslag uit van de werking van de Limburgse clubs.
Zij houden 6 à 8 maal per jaar een vergadering. Er wordt een Limburgse schermbeker ingericht met
gastclubs uit Nederlands Limburg en andere clubs uit België. 1 of 2 ARAB examens worden
georganiseerd. De recreanten komen eveneens 6 x per jaar samen.
Hun betrachting is meer leden te verwerven. Zij zullen hiervoor gemeentelijke sportdiensten
contacteren.
G.Geysen vraagt om de Bond op de hoogte te houden van alle activiteiten.
Provincie Oost-Vlaanderen : Wegens problemen bij de Oost-Vlaamse sportraad waren zij niet meer
erkend in 2002.
Bij de reorganisatie van de Oost-Vlaamse sportraad kwamen zij opnieuw in aanmerking om erkend te
worden op provinciaal niveau. Een feitelijke vereniging werd opgericht . Twee vergaderingen werden
gehouden . Het Oost-Vlaams kampioenschap werd ingericht door schermkring Sint-Niklaas. Het OostVlaams kampioenschap 2003 zal ingericht worden door KSSMA Ronse. De inkomsten komen
voorlopig enkel uit de verhuur van schermmateriaal voor initiaties. Er zullen waarschijnlijk subsidies
bekomen worden voor de werking in 2003.
5. Goedkeuring balans
Nadat de voorzitter de problemen heeft besproken wordt beslist de rekeningen niet goed te keuren.
De voorzitter stelt dat een lid van de Raad van Bestuur niet kan ontslagen worden De algemene
vergadering spreekt een motie van wantrouwen uit tegen de schatbewaarder. De algemene
vergadering wenst een nieuwe schatbewaarder. De clubs worden hiervan op de hoogte gebracht en
gevraagd in hun rangen naar kandidaten te zoeken. Er wordt wel op gedrukt dat de schatbewaarder
een bepaalde taak heeft in de Raad van bestuur en geacht wordt deze taak goed te vervullen.
Er wordt beslist de balans op te zenden naar BLOSO, ( verplichting van BLOSO voor 1/4/03).
Er wordt aan BLOSO gemeld dat de balans niet is goedgekeurd.
Een bijzondere algemene vergadering zal gehouden worden. De datum wordt vastgelegd op de
maandelijkse vergadering van de Raad van Bestuur op 1 april ek.
6. Ontlasting van het bestuur.

Er wordt aan het bestuur ontlasting verleend op de werking, maar niet op de boekhouding.
( zie punt 5 – goedkeuring balans)
7. Goedkeuring budget 2003.
Het budget wordt goedgekeurd.
8. Verzekeringspolis.
Een club vraagt om de huidige verzekeringspolis uit te breiden naar de verantwoordelijkheid van de
bestuursleden van de clubs.
Deze bijkomende garanties zullen meer kosten. De huidige polis voldoet volledig aan de BLOSO
normen.
De clubs die de uitbreiding wensen dienen dit te melden aan het secretariaat, dat de nodige stappen
zal ondernemen bij de verzekeringsmaatschappij. De bijkomende premie is ten laste van de club.
9. Problematiek opstarten nieuwe club.
De heer Van Bruysel, schermking Tempeliers, uit zijn ongenoegen over de werkwijze waarop de club
werd opgestart.
Hij schetst de toestand.
Van in het begin werd de indruk gegeven dat de club in Turnhout reeds actief was.
De sportdienst van Turnhout heeft alle mogelijke logistieke steun gegeven, maar de communicatie met
de afgevaardigde van de provincie Antwerpen verliep niet goed.
Hij verwijt de Bond dat er geen opvolging is. De heer Geysen maakt een afspraak om samen met de
heren Van Bruysel en Van Herzeele ( sportief coördinator recreatie ) om de zaken rustig te bespreken
en een oplossing te vinden voor de huidige problemen.
10. recreatieve competitie
De heer Van Bruysel vraagt of er een mogelijkheid bestaat om met de huidige clubvergunning toch
deel te nemen aan recreatieve tornooien.
Er wordt gesteld dat de clubvergunning enkel wordt verleend aan beginnende schermers en slechts
één jaar geldig is. Dit houdt in dat wanneer er buiten de club wordt geschermd, men houder moet zijn
van een nationale vergunning.
11. beleidsplan jeugdsport.
Er is geen beleidsplan voor jeugdsport opgesteld, aangezien het een zeer omstandig dossier is.
Indien financieel en praktisch mogelijk, zal dit volgend jaar opnieuw bekeken worden.
De BLOSO eisen zijn vrij hoog om dit te kunnen financieren.
12. Rondvraag
Op vraag van de algemene vergadering zullen het aantal licenties per club medegedeeld worden.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

.

