VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND GEHOUDEN
OP VRIJDAG 11 MAART 2005 IN DE SCHERMZAAL VAN DE CONFRERIE TE GENT
Aanwezige bestuursleden: G.Geysen, O.Antonis, N.Schouterden, D.De Pater, J.Leten,
Verontschuldigde bestuursleden: Y.Brasseur, R.Coessens
Aanwezige clubs of aanwezig met vertegenwoordiging:
Antwerps Scherm Centrum vertegenwoordigd door de heer Luc Nordin
Cyrano criterium vertegenwoordigd door de heer Frank Delhem
Catena vertegenwoordigd door mevrouw Snacken
Herckenrode vertegenwoordigd met volmacht door de Nele 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 door de heer Roger Antonis
S.A. Wezowski vertegenwoordigd door de heer Van Ceulenbroek
Schermkring Fencing Club Olympia vertegenwoordigd door de heer Dirk Camps
Schekul Parcival vertegenwoordigd door de heer Christophe Waerzeggers
Schermkring Rheynaerde vertegenwoordigd met volmacht door de heer Paul De Bruyn
Schermkring Gymnasia vertegenwoordigd door de heer Bart Claessens
Schermkring Excalibur vertegenwoordigd door de heer Gregory Van Laecke
Schermkring De Tempeliers vertegenwoordigd met volmacht door de heer Dirk Camps
Schermkring De Hallebardiers : verontschuldigd
Schermkring De Maneschermers : verontschuldigd
Schermkring Skirmjan : afwezig
Schermkring Jarnac : afwezig
Schermkring Vast als Eik : afwezig
Schermkring Scherma : afwezig
Punt 1. Verwelkoming en registratie van de aanwezigheden
De heer Geysen opent de vergadering en heet iedereen welkom.Hij dankt de Confrerie voor de
gastvrijheidDe aanwezigheidslijst wordt getekend. Er zijn 599 stemgerechtigden.
Het totaal aantal nationale licenties is 824.
2. Aanvaarden nieuwe clubs.
e
Schermkring Rheynaerde stelt zich voor. Zij vonden de tijd rijp om een 2 club in Sint-Niklaas op te
richten met de bedoeling op een ontspannen manier de schermsport te beoefenen.
De voorzitter is Patricia Van Den Bossche.
Schermkring Gymnasia, met als voorzitter Bart Claessens heeft als doel een ontmoetingsplaats te zijn
voor jonge mensen om te sporten en is opgestart met schoolsportklassen in samenwerking met de
gemeente Beveren.
Schermkring Excalibur is pas opgestart onder impuls van de gemeente Herzele in samenwerking met
de Vlaamse schermbond. De zaal wordt momenteel ter beschikking gesteld door de gemeente.
Gregory Van Laecke is voorzitter.
De algemene vergadering verwelkomt de nieuwe clubs.
3. Goedkeuring verslag vorige vergadering
In het verslag van vorig jaar werd de bijlage ( brief van X.Foulon) niet opgezonden naar de clubs.
Deze brief zal samen met dit verslag worden opgezonden.
Er wordt gevraagd naar de functie van Eric Feyen. Eric is aanwezig op de maandelijkse vergaderingen
van de Raad van Bestuur maar heeft geen officiële functie.
4. Verslag van de Raad van Bestuur
a. verslag van de voorzitter
Een olympiade is afgesloten met als positief punt dat er na een lange tijd afwezigheid terug een
Belgische schermer heeft deelgenomen aan de Olympische spelen. Onze Vlaamse schermer, Yoeri
Van Laecke, heeft nipt zijn selectie voor de O.S. gemist.
De Bond heeft een moeilijke periode achter de rug. Er werd een forum georganiseerd in december
waarop de aanwezigen al hun vragen beantwoord werden. Het forum was een succes, ondanks de
slecht gekozen datum.
De Raad van Bestuur bestaat voor 50 % uit jonge actieve bestuurders. Er werden commissies
opgericht en een duidelijk beleidsplan opgesteld. Hiermee wordt gehoopt op een verbetering van de
werking in de volgende olympiade.
In de hoop dat minister Anciaux zijn plannen uitvoert kan ook op zeer korte termijn de financiële
toestand verbeterd worden.

Leo Pasmans, wereldkampioen bij de veteranen werd in het tijdschrift in de kijker geplaatst. Hij wordt
nogmaals gefeliciteerd met zijn knappe prestatie.
Het algemeen reglement werd aangepast, in bijzonder het transferreglement. Het transferreglement is
een wet en moet door iedereen nageleefd worden.
De wettelijke transferperiode werd vastgelegd op de periode van 1 juni tot 30 juni.
De club waarbij het ontslag wordt ingediend kan geen bezwaar aantekenen. Aansluiting bij andere
clubs is mogelijk op elk moment mits voorafgaande regel.( ontslag indienen tussen 1 juni en 30 juni).
Het nieuwe transferreglement zal naar elke club gezonden worden.
b. verslag secretaris-generaal
De secretaris-generaal verontschuldigt zich voor zijn afwezigheid wegens familiale omstandigheden
en vraagt volgende brief voor te lezen :
Beste leden van de Raad van Bestuur, vertegenwoordigers van clubs en deelnemers aan de
algemene vergadering van de schermbond.
Niet minder dan 3 nieuwe clubs hebben zich aangeboden tot aansluiten bij de Bond. Ik zou het
uiteraard appreciëren dat deze clubs worden aanvaard wat ons aantal clubs op 21 brengt. Ik denk dat
we nog nooit een dergelijk ledenaantal hadden : wij zijn met 959 gelicencieerde leden ( club-en
nationale vergunningen).
Ik dacht ook dat onze signalen naar de clubs toe ietwat beter begrepen worden, zie het succes van
ons forum-alhoewel de datum misschien niet ideaal gekozen was-maar de clubs, de bestuurders en
ook de leden konden vragen stellen die hun bezighouden en nooit eerder in het daglicht kwamen.
Ons verzekeringsdossier werd met kennis van zaken opgelost.
De verschillende commissies starten met hun voorbereidende vergaderingen, de jeugdtrainingen gaan
ondanks enkele tegenwerkingen toch door en met succes.
En last but not least, proberen we de gesprekken met de Liga aangaande de Federatie terug op poten
te krijgen.
Wat onze afdeling topsport betreft wil ik toch nog een kleine parentesis maken en-het is mijn
stokpaardje-bij de senioren of junioren hebben we een paar kleppers, maar bij de veteranen hebben
we een wereldkampioen, zonder al die poeha rond selecties, vergoedingen, reservaties etc… Mensen
laat a.u.b.de sport primeren, dat is mijn vurigste wens en we trachten hierin te helpen.
Een leuke vergadering : un pour tous, tous pour un.
c.financieel verslag
Dirk De Pater, schatbewaarder, bespreekt de balans.
Er is een winst. Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om de lening af te betalen, die in de
periode waarin wij van BLOSO geen subsidies ontvingen, werd afgesloten.
De algemene vergadering gaat hiermee akkoord en er wordt beslist om met trimesteriele afbetalingen
de schuld af te betalen.
De clublidgelden en de licentiebijdragen blijven dezelfde zoals vorig jaar.
124 euro jaarlijks clublidgeld en 35 euro voor een nationale vergunning, 15 euro voor een
clubvergunning.
Er wordt opgemerkt dat de huidige licentiebijdrage vrij hoog is. De voorzitter stelt voor een
afwachtende houding aan te nemen. Een eventuele aanpassing van de licenties kan op de dagorde
van de volgende jaarlijkse algemene vergadering geplaatst worden.
d.sportief verslag : zie bijlage
e.verslag provinciale afgevaardigden
-provincie Antwerpen : De heer Delhem meldt dat een nieuw bestuur werd opgericht. De dossiers zijn
ingediend en werden aanvaard door de provincie Antwerpen.
Vanaf volgend seizoen worden regionale trainingen georganiseerd met subsidies van de provincie.
Eveneens bestaat de mogelijkheid een tornooi te organiseren.
-provincie Limburg : Er wordt gemeld dat zij erkend zijn maar niet gesubsidieerd, wegens beperkte
regionale spreiding. De Limburgse schermbeker wordt georganiseerd voor floret voor de jeugd en de
volwassenen. Op degen voor volwassenen
-provincie Oost-Vlaanderen : Er werden 2 vergaderingen gehouden.De Oost-Vlaamse schermclubs
f.v.zijn erkend en worden gesubsidieerd door de Oost-Vlaamse sportraad. Het Oost-Vlaams
kampioenschap werd ingericht door schermkring Sint-Niklaas.
5. Goedkeuring balans 2004
De balans wordt goedgekeurd.
Een rekeningcommissaris is niet meer verplicht in het huidig BLOSO decreet.
6. Kwijting van het bestuur.
De Algemene vergadering geeft kwijting aan het Bestuur.
7. Goedkeuring budget 2005.

Het budget wordt goedgekeurd
8. Verkiezing voorzitter, secretaris-generaal, schatbewaarder en leden van de Raad van Bestuur.
Alle bestuursleden zijn statutair ontslagnemend en herkiesbaar. Er zijn geen nieuwe kandidaten. De
huidige Raad van Bestuur wordt behouden.
9.Toelichting nieuwe verzekeringspolis
Vanaf 1 januari 05 gaat de nieuwe polis in voege. John Leten geeft de nodige uitleg omtrent de polis.
Aan elke club werd een exemplaar toegezonden.
10.Verslag commissies : budget-scheidsrechters-jeugdsport-opleiding-competitie-recreatie-topsportpromotie-sponsoring-discipline.
Commissie budget : is nog niet samengekomen
Commissie scheidsrechters : deze commissie is al samengekomen. Verslag wordt telkens
overgemaakt aan de Raad van Bestuur op de maandelijkse vergadering.
Commissie jeugdsport : werd nog niet opgericht.
Commissie opleiding : in samenwerking met de denkcelcommissie in het BLOSO
Commissie competitie en recreatie : deze werden samengevoegd en hebben een
kennismakingsvergadering gehouden.
Commissie promotie-sponsoring : J. Leten vraagt met aandrang kandidaten om in deze commissie te
zetelen.
Commissie discipline : deze wordt ad hoc samengesteld indien nodig.
11. Federatie
Mevrouw Snacken stelt dat ze enkele jaren geleden was aangeduid als rekeningcommissaris maar
wenst deze taak niet meer te vervullen.
De voorzitter verklaart de huidige toestand : er werd een bijeenkomst georganiseerd met leden van de
Bond en de Liga. Een commissie werd opgericht. Er zal nog een vergadering gepland worden om
duidelijkheid te krijgen. Op deze vergadering zullen de nieuwe statuten ter goedkeuring worden
voorgelegd.
De documenten aangaande de financiële toestand van de Federatie werden overgemaakt aan de
Bond en nagekeken door onze schatbewaarder.
Er bestaat een contact tussen Yves Brasseur en Philippe Hanquinet. Een bijzondere algemene
vergadering wordt samengeroepen door de Confrerie als club en als lid van de Federatie. Op de
maandelijkse vergadering van de Raad van Bestuur zal de dagorde besproken worden.
12. Rondvraag.
Frank Delhem vraagt om het financieel verslag meer uitgebreid te vermelden in het verslag van de
maandelijkse vergadering.
Hugo Brioen wenst het personeel te feliciteren met het gedane werk.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

