VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND GEHOUDEN
OP VRIJDAG 14 MAART 2008 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: verontschuldigd
Schermkring Omnisword vertegenwoordigd door de heer Wim Overlaet
KSSMA Ronse: afwezig
Schermkring Sint-Niklaas vertegenwoordigd door Lucie Janssens
Schekul Parcival vertegenwoordigd door mevrouw Suzanne Van Poppel
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 met volmacht door de heer J. Declercq
Schermkring Skirmjan vertegenwoordigd met volmacht door mevrouw S. Van Poppel
Schermkring Fencing Club Olympia vertegenwoordigd met volmacht door de heer J. Verest
Antwerps Scherm Centrum vertegenwoordigd met volmacht door de heer Marijn Somers
Schermkring Gymnasia vertegenwoordigd met volmacht door de heer F.Delhem
Schermkring Vast als Eik vertegenwoordigd met volmacht door de heer Jan Verest
Schermkring Scherma: afwezig
Schermkring De Maneschermers: verontschuldigd
Schermkring De Hallebardiers : verontschuldigd
S.A. Wezowski vertegenwoordigd door de heer J.P. Van Ceulenbroeck
Schermkring Rheynaerde: verontschuldigd
Schermkring Excalibur vertegenwoordigd door de heer P.Vandesande
Schermkring Jarnac : afwezig
Schermkring Koksijde: afwezig
Schermkring Reinout: afwezig
1. Verwelkoming en registratie van de aanwezigheden
De heer Geysen opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Hij vraagt de algemene vergadering even stil te staan bij het overlijden van Maître Verboven en Maître
Verhalle.
De aanwezigheidslijst wordt getekend. Er zijn 715 stemgerechtigden.14 clubs zijn aanwezig of
vertegenwoordigd.
Het totaal aantal stemgerechtigde nationale licenties is 970. Het totaal aangesloten clubs is 23.
2. Aanvaarding nieuwe clubs
Schermkring Reinout en schermkring Koksijde, beiden afwezig, hebben hun aanvraag ingediend om
aanvaard te worden door de Vlaamse schermbond. De vergadering gaat hiermee akkoord . De
bekrachtiging zal gebeuren op de Algemene vergadering van de Federatie.
3. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Dhr Delhem vraagt om in het verslag van de provinciale afgevaardigen, prov.Antwerpen te notuleren
dat het aangekochte materiaal van de AVVS gratis kan bekomen worden door de Antwerpse clubs.
Hij stelt zich eveneens vragen i.v.m. de notulering over de subsidiering van 2000. De voorzitter merkt
op dat dit reeds werd besproken op de vorige algemene vergadering. Het decreet werd gewijzigd in
2002 en er werden opnieuw subsidies uitbetaald.
Het verslag wordt goedgekeurd door de meerderheid. F.Delhem onthoudt zich en wenst het verslag
niet goed te keuren.
4. Goedkeuring balans 2007
Erik Bauwelinck bespreekt de balans.
Materiele activa
De aankoop van het sportmateriaal bestemd voor de topsportschool sabel wordt afgeschreven over 5
jaar.
De vorderingen die nog openstaan zijn vooral de 10 % subsidiering van het BLOSO dat pas betaald
wordt na goedkeuring van het jaarverslag door het BLOSO.
De overlopende rekeningen zijn vooral het loon van de sabeltrainer die gedetacheerd is via het
onderwijs.
Er zijn eveneens provisies gemaakt voor de bezoldigingen en de sociale lasten.
Resultatenrekening

Diensten en diverse omvat huur bureel, verzekering, begeleiding tornooien, bureelkosten, drukwerken
en telefoon.
Opbrengsten: begeleiding initiaties.
F.Delhem vraagt waarom er 2 rekeningen zijn voor verplaatsing sporttechnische medewerkers. Erik
legt uit dat dit perfect op één rekening kan geboekt worden, maar ziet verder geen probleem.
R.Coessens vraagt uitleg over de afschrijvingen. Deze zijn op 5 jaar.
Er zijn verder geen opmerkingen. De balans wordt goedgekeurd.
5. Verslag van de Raad van Bestuur
a. verslag van de voorzitter
De voorzitter bedankt de leden van de Raad van Bestuur en het personeel voor hun inzet.
Hij stelt dat in 2007 de Vlaamse Schermbond behoorlijk heeft gewerkt.
De visie van het BLOSO is gewijzigd. Daarom werd gestart met de topsportschool sabel.
In het huidig schooljaar zijn 3 leerlingen. De trainer is Paul Corteyn, gedetacheerd via het onderwijs.
e
In september 2008 gaat het zijn 2 schooljaar in, met hopelijk nieuwe kandidaat topsport leerlingen.
Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over de prestaties. De voorzitter stelt dat het de goede
richting uitgaat en dat er jaarlijks geëvalueerd zal worden.
De prestatielijn wordt uitgezet en de voornaamste doelstelling van den topsportschool sabel is en
topsportstructuur uit te bouwen.
Op de vraag waarom enkel op sabel een topsportschool gestart is antwoordt de voorzitter dat de
interne structuur, de bereidheid en de opleiding van de sabeltrrainer voldoende groot was om dit
project uit te bouwen.
De heer Overlaet vraagt of het niet nuttig zou zijn dat de clubs een andere manier zouden
samenwerken om de doorstroming naar het topniveau te krijgen.
De voorzitter is hiermee akkoord. De gegevens van de clubs worden momenteel verzameld via de
enquête en op termijn zal hieraan gewerkt worden.
De heer Verest vraagt waarom de dedectietrainingen zo regelmatig werden afgelast of gewijzigd van
datum. De data werden slecht gekozen. In de toekomst zal hier beter op gelet worden.
Ten slotte wenst de voorzitters de clubs te waarschuwen voor de toeneming van dopinggevallen in de
schermsport.
Er zijn 4 overtredingen genoteerd op 3 maanden tijd. De Vlaamse dopingcommissie is niet mals en
geeft schorsingen van één jaar effectief, waardoor de licenties dienen ingetrokken te worden.
Hij vraagt de clubs de boodschap over te brengen naar vooral de jonge schermers en hen erop te
wijzen dat zij goed moeten nadenken indien zij aan competities wensen mee te doen en geen
cannabis te gebruiken.
b. verslag secretaris-generaal
Er is een vooruitgang voor een aantal clubs, maar het ledenaantal is wel verminderd.
De secretaris-generaal die ontslagnemend is had 4 jaar geleden als doelstelling de clubs dichter bij de
Bond te brengen en de werking van de federatie te verbeteren. Dit laatste laat te wensen over.
c.sportief verslag( zie bijlage)
d.verslag provinciale afgevaardigden
- provincie Oost-Vlaanderen: Wegens afwezigheid van de voorzitter van de Oost-Vlaamse
schermclubs is er geen informatie i.v.m. de werking. Het Oost-Vlaams kampioenschap werd
georganiseerd door KSSMA Ronse.
- provincie Limburg: Er zijn geen vertegenwoordiger aanwezig die de werking van de Limburgse
schermbond kan uitleggen. De Limburgse schermbeker wordt georganiseerd voor floret voor de jeugd
en de volwassenen..
- provincie Antwerpen: De A.V.V.S. heeft vooral geïnvesteerd in de aankoop van materiaal dat gratis
ter beschikking gesteld wordt van de Antwerpse clubs voor de organisatie van tornooien. In de zomer
worden eveneens trainingen georganiseerd die openstaan voor de Antwerpse schermers wanneer de
clubs gesloten zijn.
6.Verslag scheidsrechterscommissie.(in bijlage)
7. Kwijting van het bestuur.
De Algemene vergadering geeft kwijting aan het Bestuur.
8. Verkiezing secretaris-generaal.
Er is één kandidatuur binnengekomen. Schermkring Sint-Niklaas stelt Dirk Van De Walle voor.
Gezien hij de enige kandidaat is en niemand van de aanwezigen problemen heeft met de aanstelling
wordt Dirk Van De Walle met applaus aangesteld als secretaris-generaal.
Dirk neemt het woord en stelt zich voor. Hij wil de taak van de vorige secretaris-generaal voortzetten
en de clubs dichter bij de Bond brengen en de werking van de federatie verbeteren.
9. Goedkeuring begroting 2008.

Erik bespreekt het budget. Het budget wordt goedgekeurd
10. Vastleggen bedragen licenties en het voorstel scheidsrechterscommissie
De bedragen voor de licenties blijven ongewijzigd.
De vergadering gaat hiermee akkoord. F.Delhem wenst zich te onthouden.
11. Bespreking verslag BK pupillen en miniemen
De opmerking van een club over inhoud en feitelijke zaken kunnen niet besproken worden op de
algemene vergadering van de Vlaamse Schermbond. Het is een materie voor de Federatie en zal
besproken worden op de Raad van Bestuur van de federatie.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

