Vlaamse Schermbond vzw
Ondernemingsnummer: 418.821.452
Zetel: Boomgaardstraat 22/56, 2600 Berchem
VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND vzw GEHOUDEN OP
VRIJDAG 6 MAART 2009 IN HET HUIS VAN DE SPORT, BOOMGAARDSTRAAT 22 TE BERCHEM
Aanwezige bestuursleden:
De heren OLIVIER ANTONIS, ERIK B AUWELINCK, ERIC FEYEN, GUIDO GEYSEN, JOHN LETEN, mevrouw N ELE
SCHOUTERDEN, de heer DIRK VAN DE WALLE
Aanwezige clubs of vertegenwoordigd bij volmacht:
Antwerps Scherm Centrum: vertegenwoordigd door de heer GUIDO ANNÉ
Catena: vertegenwoordigd door mevrouw CHRISTIANE SNACKEN
Cyrano Criterium: vertegenwoordigd bij volmacht door de heer RUDI COESSENS
Degencentrum Rheynaerde: vertegenwoordigd bij volmacht door de heer NICO V AN CLEEMPUT
Fencing Club Olympia: vertegenwoordigd bij volmacht door de heer JAN V EREST
Jarnac: vertegenwoordigd bij volmacht door de heer J AN GORIS
KSSMA Ronse: vertegenwoordigd bij volmacht door de heer GUY STEURBAUT
Omnisword: vertegenwoordigd door de heer HUGO GIJSELS
Schekul Parcival: vertegenwoordigd door mevrouw SUZANNE VAN POPPEL
Schermacademie Wezowski: vertegenwoordigd bij volmacht door de heer JEAN-LOUIS DE H ASQUE
Schermclub De Maneschermer: vertegenwoordigd door de heer JOHAN VAN STEENLANDT
Schermgilde De Hallebardiers: vertegenwoordigd bij volmacht door de heer NICO VAN CLEEMPUT
Schermkring De Tempeliers: vertegenwoordigd door de heer HUBERT VAN BRUYSEL
Schermkring Gymnasia Beveren: vertegenwoordigd bij volmacht door de heer ROGER ANTONIS
Schermkring Herckenrode: vertegenwoordigd door de heer J AN GORIS
Schermkring Koksijde: vertegenwoordigd bij volmacht door de heer GUY STEURBAUT
Schermkring Lafayette: vertegenwoordigd door de heer WIM VAN DER WOLF
Schermkring Reinout: vertegenwoordigd bij volmacht door mevrouw CHRISTIANE SNACKEN
Schermkring Sint-Niklaas: vertegenwoordigd door de heer HUGO BRIOEN
Schermkring Skirmjan: vertegenwoordigd bij volmacht door mevrouw SUZANNE V AN POPPEL
Sint-Michielsgilde Gent: vertegenwoordigd bij volmacht door de heer ROGER ANTONIS
Afwezige clubs:
Scherma Aalst: verontschuldigd
Schermvereniging Excalibur: verontschuldigd
Vast als Eik: verontschuldigd
1.

Verwelkoming en registratie van de aanwezigheden

De heer GUIDO G EYSEN opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De aanwezigheidslijst wordt getekend. Er zijn 1009 stemgerechtigden. 21 clubs zijn aanwezig of
vertegenwoordigd.
Het totaal aantal stemgerechtigde nationale vergunningen bedraagt 1095. Het totaal aantal aangesloten clubs
bedraagt 24.
2.

Aanvaarding nieuwe club

Schermkring Lafayette, vertegenwoordigd door de heer WIM VAN DER WOLF, stelt zich voor. De vergadering
aanvaardt de nieuwe club met applaus.
3.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
4.

Goedkeuring balans 2008

ERIK BAUWELINCK bespreekt de balans.
Er werden subsidies ontvangen van BLOSO voor het personeel. Wegens het vertrek van een werknemer en het
bevallingsverlof van NELE SCHOUTERDEN zal er een deel moeten teruggegeven worden. De nieuwe sporttechnisch
coördinator recreatie, ELS V ERGAUWEN, is wegens omstandigheden pas in dienst gekomen op 20 november 2008.
De rubriek “Op te maken creditnota’s” is een provisie die genomen werd om de teveel ontvangen subsidies terug
te betalen.
De kosten van de Topsportschool bevatten de mentale begeleiding en de huur van de zaal.
Vanaf het schooljaar 2008–2009 betalen de leerlingen van de topsportschool 1000 euro per schooljaar. Met deze
inkomsten kan de huur van de zaal betaald worden.
De grootste kost is het loon van de trainer. Via de detachering van de Vlaamse gemeenschap ontvangt de VSB
een subsidie van 90% van het loon, zonder de anciënniteit.
De inkomsten van de initiaties zijn gedaald, aangezien er niemand meer is om initiaties voor de VSB te geven.

De werkingssubsidies van BLOSO bevatten de lonen van de 3 personeelsleden voor 90%.
De topsportsubsidies zijn nominatief en worden integraal doorgesluisd naar de topsporters en hun begeleiders.
De eigen middelen, o.a. clublidgelden en vergunningen, bedragen ongeveer 41000 euro.
Het eindresultaat op de balans is een verlies van ongeveer 16000 euro.
De organisatie van de Belgische kampioenschappen senioren en de topsportschool hebben aanzienlijke kosten
met zich meegebracht.
De topsportschool werd onder lichte druk van BLOSO opgericht. Veel problemen bij de start waren het gevolg
van de onduidelijke communicatie met BLOSO.
De vergadering stelt zich vragen over het verlies.
Er wordt beslist dat de afrekening van BLOSO afgewacht wordt, normaal in de loop van de maand juli, om
verdere beslissingen te nemen.
Er zal dan een bijzondere algemene vergadering gehouden worden om de verdere werking te bekijken en over de
verdere toekomst te beslissen.
Na debat wordt de balans 2008 unaniem 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 het geen schitterend jaar was zowel op sportief als op financieel vlak en zegt dat de toekomst zich
zeer wisselvallig aankondigt.
b.

Verslag secretaris-generaal

De secretaris-generaal is sinds één jaar in functie.
Hij merkt op dat de maandelijkse elektronische nieuwsbrief verzonden wordt naar elke club en naar diegenen die
zich hebben ingeschreven. Spijtig genoeg zijn er weinig abonnees.
Hij stelt dat het een woelig jaar is geweest en vraagt om in het verloop van de verderzetting van deze vergadering
besluiten te nemen die gefundeerd zijn om zo een toekomst te verzekeren voor de VSB.
c.

Sportief verslag

(zie bijlage) – tekst N ELE SCHOUTERDEN
d.

Verslag provinciale afgevaardigden

- provincie Oost-Vlaanderen: De voorzitter van de Oost-Vlaamse Schermclubs, HUGO BRIOEN, meldt dat er één
vergadering heeft plaatsgevonden en dat er geen Oost-Vlaams kampioenschap werd georganiseerd.
- provincie Limburg: Er wordt geen verslag uitgebracht.
- provincie Antwerpen: Er wordt geen verslag uitgebracht.
6.

Verslag scheidsrechterscommissie

(zie bijlage) – tekst OLIVIER ANTONIS
De voorzitter van de scheidsrechterscommissie vraagt de vergadering even stil te staan bij het overlijden van IVO
VAN SETERS.
7.

Kwijting van het bestuur

De algemene vergadering verleent kwijting aan het bestuur (1004 JA, 5 NEE, 0 ONTHOUDINGEN).
8.

Wijziging artikels 1, 3, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16 en 18 van de statuten

Alvorens dit punt te beginnen vraagt de heer HUGO BRIOEN de aandacht en leest een brief voor van de heer
ETIENNE SCHOUTERDEN, oud-bestuurslid van de VSB en oud-voorzitter van schermkring Herckenrode. De brief
wordt in bijlage aangehecht aan dit verslag.
Na debat wordt er overgegaan tot de stemming.
De voorzitter beslist tot een geheime stemming over te gaan.
Er worden 2 stemopnemers aangesteld: de heer BERNARD DHOOGHE en mevrouw ELS V ERGAUWEN.
Resultaat van de stemming:
Artikel 1 en 3: 778 JA, 220 NEE, 10 ONTHOUDINGEN – artikels worden niet gewijzigd
Artikel 5: 376 JA, 611 NEE, 1 ONTHOUDINGEN – artikel wordt niet gewijzigd
Artikel 8 en 11: 818 JA, 191 NEE, 0 ONTHOUDINGEN – artikels worden gewijzigd
De nieuwe formulering luidt als volgt:

Art. 8
De Bond wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit zeven gekozenen uit de
personen die behoren tot de effectieve leden, te weten een voorzitter, een schatbewaarder, een
secretaris-generaal en vier bestuurders. Zij worden gekozen door de Algemene Vergadering voor een
bestuursperiode van vier jaar, het eerste jaar van elke Olympiade.
Eén of meerdere leden van de Raad van Bestuur kunnen op elk moment door de algemene vergadering
worden afgezet door middel van een vertrouwensstemming.
Elk lid van de Raad van Bestuur is herkiesbaar; een uittredend of ontslagen lid van de Raad van Bestuur
wordt als herkozen beschouwd zo zich geen andere kandidaat voor deze functie aanbiedt.
De verkiezingen gebeuren bij gewone meerderheid van stemmen. Per effectief lid kunnen ten hoogste
drie leden van de Raad van Bestuur worden gekozen.
Art. 11
De voorzitter roept de Raad van Bestuur samen per brief of per mail acht dagen op voorhand en zit de
vergadering voor. In geval de voorzitter verhinderd of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door
de secretaris-generaal. Is ook de secretaris-generaal afwezig, dan wordt de vergadering voorgezeten
door de oudste van de aanwezige leden van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur kan geldig beslissen vanaf het ogenblik dat vier van zijn zeven leden aanwezig
zijn. Een lid van de Raad van Bestuur kan zich niet laten vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van aanwezige stemmen. Bij staking der
stemmen wordt de vergadering tijdelijk geschorst. Bij het hervatten van de vergadering wordt er
overgegaan tot een tweede stemronde waarbij de ongeldige stemmen en onthoudingen niet in rekening
worden gebracht. Is er opnieuw staking der stemmen, dan is de stem van de voorzitter van de
vergadering doorslaggevend.
De beslissingen worden genotuleerd in een proces-verbaal. Dit verslag wordt getekend door de
voorzitter en de secretaris-generaal. Deze verslagen worden gebundeld en bewaard, en zijn ter inzage
van de leden. De uittreksels die dienen voorgelegd, alsook de andere akten, worden geldig ondertekend
door de voorzitter en een ander lid van de Raad van Bestuur.
Een stuk uitgaande van de Bond is slechts rechtsgeldig als het opgesteld is in uitvoering van een besluit
van de Raad van Bestuur.
Artikel 13: 854 JA, 154 NEE, 0 ONTHOUDINGEN – artikel wordt gewijzigd
De nieuwe formulering luidt als volgt:
Art. 13
De Algemene Vergadering alleen is bevoegd voor:
1. de wijziging van de statuten
2. het benoemen en ontslaan van leden van de Raad van Bestuur en de rekeningcommissaris (indien
nodig)
3. het goedkeuren van het budget en de rekeningen en het geven van kwijting aan de Raad van
Bestuur
4. de uitsluiting van aangesloten leden
5. het bekrachtigen van de aanvaarding van de leden
6. de vrijwillige ontbinding van de vereniging
7. de bekrachtiging van de wijzigingen van het Algemeen Reglement
8. het bepalen van de lidgelden van de leden
9. het oordelen als hoogste beroepsorgaan in administratieve geschillen.
In alle andere zaken is de Raad van Bestuur bevoegd.
Artikel 14: 825 JA, 184 NEE, 0 ONTHOUDINGEN – artikel wordt gewijzigd
De nieuwe formulering luidt als volgt:
Art. 14

1. De Algemene Vergadering is samengesteld uit de voorzitters of de aangestelde vertegenwoordigers
van de effectieve leden.
Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, bij diens afwezigheid door de
Secretaris-generaal of door de oudste van de aanwezige leden van de Raad van Bestuur. Een effectief
lid kan zich laten vertegenwoordigen door de vertegenwoordiger van een ander effectief lid. Eén persoon
kan niet meer dan twee effectieve leden vertegenwoordigen.
2. De effectieve leden beschikken over zoveel stemmen als bepaald door het totaal van het variabele
gedeelte van hun lidgeld berekend tot 1 oktober van het verstreken maatschappelijk jaar, dat onmiddellijk
de datum van de betrokken vergadering voorafgaat. De toegetreden leden hebben geen stemrecht.
3. Een nieuw effectief lid dat werd aangesloten na deze datum, beschikt over vijf stemmen tot 1 oktober
volgend op de bekrachtiging van zijn aansluiting.
4. In geen enkel geval mag een effectief lid aan de stemming deelnemen, met een stemmenaantal dat
groter is dan vijftien ten honderd van het totaal aantal stemmen, van alle effectieve leden samen.
Artikel 15, 16 en 18: 842 JA, 166 NEE, 0 ONTHOUDINGEN – artikels worden gewijzigd
De nieuwe formulering luidt als volgt:
Art. 15
1. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens het belang van de
Bond het vereist. Ze wordt minstens eens per jaar samengeroepen voor 15 maart.
2. De uitnodiging vermeldt plaats, dag, en uur van de vergadering. Zij bevat de dagorde, opgesteld door
de Raad van Bestuur alsook de jaarrekening en het budget, en de eventuele kandidaten.
3. De Raad van Bestuur is verplicht een Buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen zodra
een vijfde van de effectieve leden dit vraagt.
4. Alle leden moeten verwittigd worden, door het Bondsorgaan of bij middel van eenvoudige brief,
minstens twee weken voor de vergadering.
5. Elk voorstel getekend door minstens een twintigste van de effectieve leden dient op de dagorde te
worden geplaatst. Om behandeld te kunnen worden dient het tijdig bij de Raad van Bestuur worden
ingediend.
6. In geval de Algemene Vergadering beslist de vereniging te ontbinden zal ze één of meer vereffenaars
aanwijzen, en hun bevoegdheden bepalen; ze zal ook de bestemming bepalen van het netto-actief, door
het toe te kennen aan één of meerdere verenigingen of werken die een gelijkaardig of aanleunend
belangeloos doel nastreven, en/of aan private of publiekrechtelijke culturele, humanitaire of sociale
instellingen of werken.
Art. 16
Alle beslissingen worden genomen, bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen, behalve wanneer de wet een bijzondere meerderheid vereist.
Geheime stemming kan verzocht worden door een vijfde van de aanwezige stemmen; verkiezingen zijn
steeds geheim.
Bij staking der stemmen wordt de vergadering tijdelijk geschorst. Bij het hervatten van de vergadering
wordt er overgegaan tot een tweede stemronde waarbij de ongeldige stemmen en onthoudingen niet in
rekening worden gebracht. Is er opnieuw staking der stemmen, dan is het voorstel verworpen.
Voor de bijzondere meerderheid bij de wet voorzien, zijn er twee derden nodig van het aantal mogelijke
stemmen, zoals hoger bepaald; indien dit aantal niet aanwezig is zodat de dagorde niet kan worden
gestemd, dan dient een Buitengewone Algemene Vergadering te worden bijeengeroepen binnen de
maand, die zal kunnen beslissen zoals in de wet voorzien.
Art. 18
1. Het maatschappelijk en budgettair jaar komen overeen met het burgerlijk jaar
2. De Raad van Bestuur maakt op 31 december van elk jaar een inventaris op, een balans, een rekening
van ontvangsten en uitgaven, alsook het budget voor het komende jaar.

3. De rekeningcommissaris, indien wettelijk noodzakelijk, maakt een verslag op ter voorlegging aan de
Algemene Vergadering.
9.

Verkiezing bestuursleden
a.

Verkiezing voorzitter

Er zijn 2 kandidaten.
GUIDO GEYSEN stelt zich herverkiesbaar.
OLIVIER ANTONIS wordt voorgedragen door Sint-Michielsgilde Gent.
OLIVIER ANTONIS wordt verkozen als nieuwe voorzitter met 722 stemmen. G UIDO GEYSEN behaalde 282 stemmen.
Er waren 5 onthoudingen.
b.

Verkiezing secretaris-generaal

Er is geen nieuwe kandidaat voor de functie van secretaris-generaal.
DIRK VAN D E WALLE behoudt zijn functie.
c.

Verkiezing schatbewaarder

Er is geen nieuwe kandidaat voor de functie van schatbewaarder.
ERIK BAUWELINCK behoudt zijn functie.
d.

Verkiezing bestuurders met onbenoemde functie

JOHN LETEN stelt zich niet herverkiesbaar als bestuurder.
OLIVIER ANTONIS stelt zich niet herverkiesbaar als bestuurder.
Ingevolge de statutenwijziging is N ELE S CHOUTERDEN ontslagnemend als bestuurder. Zij stelt zich niet
herverkiesbaar.
Er zijn 4 kandidaten voor de functie van bestuurslid.
JEAN-LOUIS DE H ASQUE wordt voorgedragen als bestuurder door Schermacademie Wezowski.
ERIC FEYEN behoudt zijn functie.
XAVIER FOULON wordt voorgedragen als bestuurder door KSSMA Ronse.
PIET WAUTERS wordt voorgedragen als bestuurder door Schermkring Herckenrode.
De voorzitter van de vergadering stelt dat zij de facto verkozen zijn.
e.

Nieuwe samenstelling van de raad van bestuur

De Raad van Bestuur is vanaf heden als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Secretaris-generaal:
Schatbewaarder:
Bestuurders:

OLIVIER ANTONIS
DIRK VAN D E WALLE
ERIK BAUWELINCK
JEAN-LOUIS DE H ASQUE
ERIC FEYEN
XAVIER FOULON
PIET WAUTERS

OLIVIER ANTONIS dankt GUIDO GEYSEN voor zijn inzet gedurende 18 jaar, zowel op persoonlijk vlak als voor de
werking van de VSB.
Hij hoopt verder te kunnen werken aan het beleid in stijgende lijn.
GUIDO GEYSEN betreurt de wijze waarop deze wijzigingen werden voorbereid.
10. Goedkeuring begroting 2009
De begroting wordt niet goedgekeurd. Na ontvangst van de afrekening van BLOSO zal dit punt op de dagorde
van de Buitengewone Algemene Vergadering geplaatst worden.
11. Vastleggen bedragen vergunningen
De bijdragen voor de vergunningen blijven ongewijzigd, te weten 35,00€ voor een nationale vergunning, 15,00€
voor een administatieve vergunning, 15,00€ voor een clubvergunning.
GUIDO GEYSEN dankt de clubs en de voormalige leden van de Raad van Bestuur voor de jarenlange
samenwerking.
Hij dankt ook het personeel voor hun inzet.
De vergadering wordt geheven.

