VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND GEHOUDEN
OP VRIJDAG 26 MAART 2004 IN HET HUIS VAN DE SPORT TE BERCHEM
Aanwezige bestuursleden :G.Geysen, H.Brioen, O.Antonis, N.Schouterden,D.De Pater,
Verontschuldigde bestuursleden : Y. Brasseur, X.Foulon
Aanwezig als kandidaat voor een functie als bestuurslid : de heren Coessens en Leten
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 Frank Delhem
Catena vertegenwoordigd door mevrouw Snacken
Herckenrode vertegenwoordigd met volmacht door de heer Tjen Schouterden
Schermkring Omnisword vertegenwoordigd door de heer Eric Feyen
KSSMA Ronse vertegenwoordigd met volmacht door de heer Guy Stuerbaut
Schermkring Sint-Niklaas vertegenwoordigd door de heer Hugo Brioen
St Michielsgilde Gent vertegenwoordigd met volmacht voor de heer John Leten
S.A. Wezowski vertegenwoordigd door de heer Van Ceulenbroek
Schermkring Scherma vertegenwoordigd met volmacht door mevrouw Snacken
Schermkring Fencing Club Olypia vertegenwoordigd door de heer Dirk Camps
Schermkring Skirmjan vertegenwoordigd met volmacht door de heer Marcel Minnen
Schermkring Jarnac vertegenwoordigd met volmacht door mevrouw Sylvia Bollé
Schermkring Vast als Eik vertegenwoordigd met volmacht door mevrouw Suzanne Beullens
Schermkring De Maneschermer vertegenwoordigd door mevrouw Suzanne Beullens
Schekul Parcival vertegenwoordigd met volmacht door mevrouw Sylvia Bollé
Schermkring De Tempeliers : verontschuldigd
Punt 1. verwelkoming en registratie van de aanwezigheden
De heer Geysen opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij dankt de aanwezigen voor de
grote opkomst. De aanwezigheidslijst wordt getekend. Er zijn 774 stemgerechtigden.(98 %)
Het totaal aantal licenties is 934. De heer Coessens vraagt wat het verschil is tussen een
clubvergunning en een nationale vergunning. De voorzitter legt uit dat een clubvergunning een
beginnerslicentie voor één jaar. Met deze vergunning kan enkel lesgenomen worden in eigen club.
2. Aanvaarden nieuwe club.
Fencing club Olympia werd opgericht. De voorzitter stelt zijn club en de werking voor. De club wordt
aanvaard met applaus.
3. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Er waren geen opmerkingen op het verslag van vorig jaar
4. Verslag van de Raad van Bestuur
a. verslag van de voorzitter
De voorzitter stelt dat na in 2001 zonder subsidies gewerkt te hebben, de Bond in 2002 overleeft heeft
met de plannen om in 2003 terug aan de slag te gaan. Het beleidsplan van de voorbije 4 jaar werd
niet volledig gerealiseerd wegens gebrek aan informatie i.v.m.financiële middelen. Hij vindt dat 2003
een matig jaar was waarin op een zeer voorzichtige manier werd gewerkt.De wijze van subsidiëring
van BLOSO is nu gekend, zodat de perspectieven naar de toekomst duidelijker zijn.
De 5 basisopdrachten werden gerealiseerd. Einde 2003 werd opnieuw gestart met een maandelijks
bondsblad dat in 3 exemplaren naar elke club gezonden wordt.Een driemaandelijks tijdschrift werd
eveneens opgestart. Het eerste exemplaar verscheen einde december. De website werd geactiveerd.
De facultatieve opdracht topsport werd eveneens gerealiseerd.
De facultatieve opdracht sportkampen werd uitgeprobeerd, maar zonder resultaat.
De facultatieve opdracht jeugdsport is vrij omslachtig en zal nader bestudeerd worden.
Er is een merkbare aangroei van leden tegenover vorige jaren.
De relaties met BLOSO, BOIC zijn positief.
Er is een opening in de relatie met de Federatie.
Op sportief gebied is de samenwerking met de Liga goed.
De voorzitter vraagt aan de clubs om het standpunt in te nemen wat zij kunnen doen voor de
schermsport.
b. verslag secretaris-generaal
De secretaris-generaal stelt dat het secretariaat naar behoren werkt. Hierop vraagt Ivo Van Seters
waarom hij geen antwoord heeft gekregen op zijn brief aan de Federatie. Deze brief werd gericht aan
de Federatie en is door het secretariaat doorgezonden naar de Federatie.

G.Geysen meldt dat gezien de problemen met de werking van de Federatie er geen vergaderingen
geweest zijn in 2003 en er niets besproken werd.
Er zijn informele contacten geweest met bestuursleden van de Bond en de Liga . Hieruit resulteerde
dat er een werkgroep werd opgericht. Deze werkgroep zal nog dit jaar een algemene vergadering
eisen van de Federatie.
J. Van Ceulenbroeck is verontwaardigd dat hij nu verneemt dat er een werkgroep opgericht is waarin
de personen die zich kandidaat hebben gesteld tijdens de laatste algemene vergadering, niet
opgenomen zijn.( Ivo Van Seters en J.P.Van Ceulenbroeck)
G.Geysen weerlegt dat er nooit respons is geweest vanuit de Liga over deze werkgroep en dat deze
werkgroep onstaan is door bemiddeling van X.Foulon die rechtstreeks is gaan onderhandelen met P.
Hanquinet. Y.Brasseur heeft dan het initiatief genomen om de bestuursleden van de Bond en de Liga
uit te nodigen op een informele vergadering, waarin deze werkgroep werd opgericht.
c.financieel verslag
Elke club heeft de balans ontvangen. Dirk De Pater bespreekt de balans. Het boekhoudprogramma en
de nieuwe fax worden afgeschreven over 5 jaar.
Het materiaal dat werd aangekocht is verhuurd aan 2 clubs. De regeling voor aankoop materiaal via
leasing is geen prioriteit voor nieuwe clubs. Dit kan door elke club worden aangevraagd.
Het topsportbudget BLOSO en BOIC werd nominatief toegekend aan de schermers die op de BOIC
lijst staan.
Er werden subsidies uitbetaald voor de organisatie van de 2 sabeltornooien “ coupe du Nord”, het
Internationaal degentornooi te Gent en het Internationaal degentornooi in Sint-Niklaas.
Rudy Coessens vraagt wanneer de schulden aan de voorzitter worden afbetaald. Er werd een voorstel
gemaakt in de Raad van Bestuur om met maandelijkse afbetalingen de schuld af te lossen.
e
De huidige sponsoring van Belgacom word als 1 prioriteit voorzien voor de deelname aan de
Wereldkampioenschappen jeugd te Plovdiv.
Decretaal is het verplicht personeel in dienst te nemen. Per voltijds personeelslid ontvangt de Bond
buiten de personeelsubsidies, nog werkingssubsidies.
J.Van Ceulenbroek vraagt of er mogelijkheid bestaat dat, zoals in 2001 het personeel in dienst moet
worden gehouden, zonder subsidie. G.Geysen bevestigt dat dit inderdaad mogelijk is, waarop J.Van
Ceulenbroek vraagt of er geen reserve kan worden aangelegd voor dergelijke gevallen.
d.sportief verslag : zie bijlage
e.verslag provinciale afgevaardigden
-provincie Antwerpen : De heer Delhem meldt dat de werking terug is opgestart. Hij was aanwezig op
de algemene vergadering en op 2 vergaderingen i.v.m.subsidiering. Het subsidiedossier wordt
eerstdaags opgesteld.
-provincie Limburg : De heer Schouterden meldt dat zij aanvaard zijn door de provincie. De
hoofdactiviteiten zijn regionale bijeenkomsten waarin de beginnende schermers kunnen kennismaken
met de competitie. Zij betalen hiervoor inschrijvingsgeld en ontvangen een T-shirt. Dezelfde
ontmoetingen werden gestart voor recreatieve degenschermers. De bedoeling is informatie uit te
wisselen tussen de verschillende clubs in de provincie. Hij stelt dat het nuttig is dergelijk circuit uit te
bouwen over heel Vlaanderen.
-provincie Oost-Vlaanderen : De Oost-Vlaamse schermclubs f.v.zijn terug erkend door de OostVlaamse sportraad en ontvangen subsidies. Er heeft 1 vergadering plaatsgehad in 2003.Het OostVlaams kampioenschap werd ingericht door K.S.S.M.A.Ronse. Er worden inkomsten gehaald uit de
verhuur van schermmateriaal voor initiaties en door de subsidies van de Oost-Vlaamse sportraad.
5. Goedkeuring balans 2003
De balans wordt goedgkeurd.
Het verslag van de rekeningcommissaris wordt voorgelezen.
6. Kwijting van het bestuur.
Wegens een punt dat nog niet besproken werd op de dagorde, nl. verzekeringen, wenst een deel van
de aanwezigen geen kwijting te geven aan het Bestuur.
227 stemgerechtigden geven geen kwijting
53 stemgerechtigden onthouden zich
494 stemgerechtigden geven kwijting aan het Bestuur.
7. Goedkeuring budget 2004.
Het budget wordt goedgekeurd
8. Verzekeringspolis.
De huidige verzekeringspolis voldoet aan de minimumnormen van het decreet.
Er werd vorig jaar reeds gemeld aan de clubs dat, indien zij uitbreiding wensen, de polis individueel
dienden te verhogen.

Begin maart is een vergadering gehouden met de makelaar, de verzekeringsmaatschappij en de
clubs. Hieruit blijkt dat de verzekering niet optimaal is.
Een werkgroep wordt opgericht en er wordt navraag gedaan bij andere verzekeringsmaatschappijen
om een meer uitgebreide polis te hebben
Op korte termijn moet hier resultaat gemaakt worden.
9. Verkiezing voorzitter, secretaris-generaal, schatbewaarder, leden van de Raad van Bestuur.
De voorzitter leest de brief voor van X.Foulon, die zijn ontslag indient als lid van de Raad van Bestuur.
John Leten, kandidaat als lid van de Raad van Bestuur neemt zijn plaats in.
Rudy Coessens heeft zich kandidaat gesteld als secretaris-generaal.
Er wordt gestemd. Dirk Camps en Jean-Jacques Van Herzeele tellen de stemmen. Hieruit blijkt dat
Rudy Coessens 565 behaalde en Hugo Brioen 209.
De voorzitter dankt Hugo Brioen voor zijn jarenlange inzet voor de Bond en verwelkomt de 2 nieuwe
leden van de Raad van Bestuur. De eerstvolgende maandelijkse vergadering van de Raad van
Bestuur heeft plaats op 6 april e.k.waarop beiden worden uitgenodigd.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

