VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND GEHOUDEN
OP VRIJDAG 7 MAART 2007 IN HET HUIS VAN DE SPORT, BOOMGAARDSTRAAT 22 TE
ANTWERPEN
Aanwezige bestuursleden: G.Geysen, O.Antonis, N.Schouterden,J.Leten, R.Coessens,E.Feyen,
E.Bauwelinck
Aanwezige clubs of aanwezig met vertegenwoordiging:
Catena vertegenwoordigd door mevrouw Snacken
Schermkring Omnisword vertegenwoordigd door de heer Eric Feyen
KSSMA Ronse vertegenwoordigd met volmacht door de heer Guy Steurbaut
Schermkring Sint-Niklaas vertegenwoordigd door de heer Hugo Brioen
Schekul Parcival vertegenwoordigd met volmacht door de heer Huybens
Schermkring De Tempeliers vertegenwoordigd door de heer H.Van Bruysel
Cyrano criterium vertegenwoordigd door de heer F.Delhem
Herckenrode vertegenwoordigd met volmacht door Nele Schouterden
St Michielsgilde Gent vertegenwoordigd door de heer D.Goeminne
Schermkring Skirmjan vertegenwoordigd met volmacht door de heer J.Huybens
Schermkring Fencing Club Olympia vertegenwoordigd door de heer Camps
Antwerps Scherm Centrum vertegenwoordigd door de heer Anné Guido
Schermkring Gymnasia vertegenwoordigd door de heer B.Claessens
Schermkring Vast als Eik vertegenwoordigd met volmacht door Nele Schouterden
Schermkring Scherma vertegenwoordigd met volmacht door mevrouw Daphne Tavernier
Schermkring De Maneschermers: verontschuldigd
Schermkring De Hallebardiers : verontschuldigd
S.A. Wezowski: afwezig
Schermkring Rheynaerde: afwezig
Schermkring Excalibur: afwezig
Schermkring Jarnac : afwezig
1. Verwelkoming en registratie van de aanwezigheden
De heer Geysen opent de vergadering en heet iedereen welkom.De aanwezigheidslijst wordt
getekend. Er zijn 692 stemgerechtigden.
Het totaal aantal stemgerechtigde nationale licenties is 944
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Goedkeuring balans 2006
Erik Bauwelinck bespreekt de balans. X.Foulon vraagt hoe de verdeling is voor de begeleiding van de
CA A tornooien. Nele legt dit uit. Eveneens vraagt .Foulon hoe de verdeling van de contributie aan de
Federatie werd berekend. G.Geysen legt uit dat de boekhouding werd afgewerkt over de laatste 5
jaar. De Liga heeft de 2 laatste jaren voorgefinancierd. De afrekening werd besproken en
goedgekeurd op de Algemene vergadering van de Federatie. Het inschrijvingsgeld van de COIBION
werd jarenlang betaald door de Federatie en zal opnieuw ter sprake komen op de volgende Raad van
Bestuur van de Federatie. Er zijn verder geen opmerkingen. De balans wordt goedgekeurd.
4. Goedkeuring budget 2007.
Erik bespreekt het budget. Er wordt gevraagd waarom er geen budget opgesteld is voor jeugdsport.
Het is momenteel onmogelijk om budgettaire redenen. Het budget wordt goedgekeurd
5. Verslag van de Raad van Bestuur
a. verslag van de voorzitter
De voorzitter is een tevreden voorzitter. Hij bedankt de leden van de Raad van Bestuur en het
personeel voor hun inzet. Hij bedankt vooral Nele die vroegtijdig uit bevallingsverlof gekomen is en
terug aan de slag is. De resultaten van de jeugd zijn veelbelovend vooral op degen. De wisselbeker
Yves Brasseur en de Europese kampioenschappen worden georganiseerd in Vlaanderen dankzij de
Confrérie.
Hij dankt eveneens de clubs en de leden. Mede door hen verbetert de werking van de Bond.
-vraag F.Delhem-personeel. De uren waarop het secretariaat te bereiken is wordt overgemaakt aan
F.Delhem. Hij vraagt om de openingsuren op de website te plaatsen.
b. verslag secretaris-generaal
2007 is een overgangsjaar voor ons en voor de sport in het algemeen, maar uiterst belangrijk want dit
jaar worden de criteria vastgelegd voor de Spelen, en zelfs indien wij er niet in slagen iemand of een
ploeg af te vaardigen, zullen deze vereisten een belangrijke aanduiding zijn voor de spelen van 2012.
Maar nu hebben wij het over een evaluatie tot einde 2006.

Nog nooit haalden wij deze cijfers:21 clubs(status quo) 1082 leden begin september t.o.v.1008 in
2005 . Momenteel hebben we 1145 licenties.
We hebben onze schuld -voortspruitend uit een ver verleden -t.o.v. onze voorzitter kunnen afbetalen
zonder dat onze balans uit evenwicht geraakt, wat ons minder afhankelijk maakt van 1 persoon.
Sportief gezien was het -in beperkte mate -schitterend:2 wereldkampioenen in hetzelfde jaar, nooit
meegemaakt, het was wel even buiten categorie nl. de veteranen en de schermmeesters, we hebben
ze weliswaar laattijdig maar gepast gevierd.
De floret -en sabeltrainingen hadden een wisselend succes, bij de andere wapens groeit de vraag om
ook voor hen iets te organiseren. De technische staf bekijkt dit en zal ten gepaste tijde informeren.
We zijn ook trots dat de Confrérie met succes de “ Coibion” heeft overgenomen, en dat het “ondanks”
het “maar”sabel dames was toch 10 op 10 scoorde op de F.I.E. schaal.
Internationaal scoren we nog traditioneel met “ het Borrelmenneken” de “Challenge Minnen”, de
tornooien van Sint-Niklaas, van de Hallebardiers en de satelliettornooien van de Confrérie. En dan
spreek ik nog niet over de jeugd-of debutantentornooien.
De grootste uitdaging qua organisatie -en ik ben blij er een klein beetje te hebben kunnen toe
bijdragen -is het Europees Kampioenschap senioren, individueel en per ploeg begin juli in Gent.
We beginnen qua organisatie en commissieleden terug een beetje mee te tellen in Europa.
Last but not least, wil ik u ook nog meedelen dat wij voor het schooljaar 2007-2008 starten met het
project”sport en studie” in ons geval voorlopig alleen op sabel. Alle sterke federaties hebben zulke
projecten lopen, het werd dus tijd om hierop in te haken. Verdere inlichtingen zijn te bekomen bij onze
sportcoördinator Nele Schouterden.
Ik wens u nog een prettige vergadering.
-vraag F.Delhem: subsidies BLOSO
G.Geysen overhandigt de balans van 1999-2000-2001. In 2001 werden geen subsidies toegekend
wegens het nieuwe decreet van BLOSO. Vanaf 2002 is het decreet gewijzigd en kwam de Vlaamse
Schermbond terug in aanmerking voor subsidies.
c.financieel verslag
De balans werd besproken in een vorig punt.Er werd vorig jaar een nieuwe laptop aangekocht en een
extra kantoortje gehuurd voor het opbergen van het archief.
-vraag F.Delhem: BK
D.Delhem stelt dat de apparaten die door de Bond werden aangekocht niet F.I.E. conform zijn. Op het
ogenblijk van de aankoop waren deze wel conform. In tussentijd is er een wijziging van de F.I.E.
normen. Er wordt beslist de apparaten in orde te laten stellen.
d.sportief verslag : zie bijlage (tekst van Nele)
e.verslag provinciale afgevaardigden
- provincie Antwerpen: De voorzitter van de A.V.V.S. vindt het belangrijk materiaal aan te kopen zodat
dit kan verhuurd worden aan de clubs.
- provincie Limburg: De Limburgse schermbeker wordt georganiseerd voor floret voor de jeugd en de
volwassenen. Op degen voor volwassenen met groot succes. Er zijn in totaal 8 ontmoetingen tussen
de Limburgse clubs.
- provincie Oost-Vlaanderen: Er zijn 8 clubs aangesloten in de provincie. Er werden 2 vergaderingen
gehouden. De Oost-Vlaamse schermclubs f.v. zijn erkend en worden gesubsidieerd door de OostVlaamse sportraad. Het Oost-Vlaams kampioenschap werd ingericht door schermkring Sint-Niklaas op
de 3 wapens.
6.Verslag commissies : budget-scheidsrechters-jeugdsport-opleiding-competitie-recreatie-topsportpromotie-sponsoring-discipline.
Commissie budget: geen werking dit jaar
Commissie scheidsrechters: wordt besproken in punt 8.
Commissie jeugdsport: werd nooit opgericht en is voor het moment niet aan de orde.
Commissie opleiding: in samenwerking met de denkcel commissie in het BLOSO. Er werden
bijscholingen georganiseerd(zie sportief verslag)
Commissie competitie en recreatie: Vlaamse trainingen werden georganiseerd voor floretschermers
samen met de veteranen. De werking was niet zoals het hoorde. De Vlaamse trainingen worden
heropgestart ditmaal op 5 zondagen. Commissie promotie -sponsoring : werd nog niet opgericht.
Commissie discipline : deze wordt ad hoc samengesteld indien nodig.
7. Kwijting van het bestuur.
De Algemene vergadering geeft kwijting aan het Bestuur.
8. Vastleggen bedragen licenties en het voorstel scheidsrechterscommissie

De scheidsrechterscommissie vergaderde 3 keer in 2006. Er werd een forum gehouden dat een groot
succes kende. Er waren 30 deelnemers uit verschillende clubs.
Er werd 1 theorie examen georganiseerd en 2 praktijkexamens.
Er is een groot probleem om scheidsrechters aan te trekken. Er wordt geopteerd voor meer en een
betere opleiding. De scheidsrechterscommissie heeft een voorstel uitgewerkt dat via verslagen naar
de clubs werd opgezonden.
Er wordt een Vlaams scheidsrechterskorps opgericht. Er wordt een voorstel gedaan om het reglement
te wijzigen. De verloning dient op een verantwoorde en zinvolle manier te gebeuren. Via het
vrijwilligersstatuut is geen optie, gezien de meeste scheidsrechters zich ook engageren in een club en
daar als vrijwilliger erkend zijn.
Het nieuwe betalingssysteem zal bestaan uit een arbeidscontract voor occasioneel personeel.
Gezien het gevorderde uur en het leeglopen van de vergaderzaal kan er niets verder besproken
worden en van een stemming geen sprake zijn. Er wordt beslist dit volledig uit te werken en een
bijzondere algemene vergadering te houden in de maand juni.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

