Vlaamse Schermbond vzw
Ondernemingsnummer: 418.821.452
Zetel: Boomgaardstraat 22/56, 2600 Berchem
VERSLAG BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND vzw
15 november 2009

A. Registratie aanwezigheden
Aanwezige bestuursleden: ERIC FEYEN, XAVIER FOULON, DIRK VAN DE WALLE
Verontschuldigde bestuursleden: OLIVIER ANTONIS, ERIK BAUWELINCK, JEAN-LOUIS DE HASQUE , PIET WAUTERS
Aanwezige staf: LUCIE JANSSENS
Aanwezige of vertegenwoordigde clubs:
CYRANO CRITERIUM vertegenwoordigd door FRANK DELHEM
DEGENCENTRUM RHEYNAERDE vertegenwoordigd door PAUL DE BRUYN
SCHERMKRING SINT-NIKLAAS vertegenwoordigd door HUGO BRIOEN
CONFRERIE vertegenwoordigd met volmacht door FREDERIEK TROUBLEYN
FENCING CLUB OLYMPIA vertegenwoordigd met volmacht door WERNER HUYSMANS
SCHERMKRING OMNISWORD vertegenwoordigd met volmacht door ERIC FEYEN
SKIRMJAN vertegenwoordigd met volmacht door LUDO HAENEN
Verontschuldigde clubs:
SCHERMA AALST
SCHERMKRING KOKSIJDE
SCHERMGILDE DE HALLEBARDIERS
SCHERMKRING JARNAC
SCHEKUL PARCIVAL
VAST ALS EIK
Afwezige clubs:
ANTWERPS SCHERM CENTRUM
SCHERMKRING LAFAYETTE
KTSC CATENA
DE MANESCHERMER
DE TEMPELIERS
EXCALIBUR
GYMNASIA
HERCKENRODE
S.A. WEZOWSKI
KSSMA RONSE
Er zijn 425/1119 stemmen aanwezig of vertegenwoordigd.
De secretaris-generaal zit de vergadering voor en heet de aanwezigen welkom.

B. Voorstel statutenwijziging
Volgende procedure wordt gevolgd.
De voorzitter van de vergadering, DIRK VAN DE WALLE, leest de artikelen voor die ter stemming worden voorgelegd.
XAVIER FOULON licht de wijzigingen toe.
Alle artikelen worden afzonderlijk gestemd.
Wijziging artikel 1
De wijziging wordt unaniem goedgekeurd. De nieuwe formulering luidt als volgt:
Art. 1
De vereniging zonder winstoogmerk werd gesticht op 25 april 1978 onder de benaming "Bond der
Vlaamse Schermkringen van België".
De naam “Bond der Vlaamse Schermkringen van België” werd in 1995 veranderd in “Vlaamse Scherm
Bond”, afgekort “V.S.B.”.
De naam “Vlaamse Scherm Bond” werd op 15 november 2009 gewijzigd in “Vlaamse Schermbond”,
afgekort “VSB”.
Ze wordt verder genoemd "de Bond".
Wijziging artikel 2
De wijziging wordt unaniem goedgekeurd. De nieuwe formulering luidt als volgt:

Art. 2
De zetel van de Bond is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Boomgaardstraat 22
bus 56 te 2600 Berchem en kan binnen het Vlaams Gewest verplaatst worden op eenvoudige beslissing
van de Raad van Bestuur.
Wijziging artikel 3
De wijziging wordt unaniem goedgekeurd. De nieuwe formulering luidt als volgt:
Art. 3
Doel van de Bond:
Als autonome Vlaamse schermsportfederatie behartigt hij de belangen van zijn leden bij andere regionale
federaties, alle overkoepelende organisaties en de officiële instanties en coördineert de acties van zijn
leden op nationaal en internationaal vlak.
De Bond creëert voor zijn leden, de clubs, een meerwaarde door middelen aan te reiken zodat zij hun
leden op een kwaliteitsvolle wijze kunnen vormen tot gezonde, sportieve personen. De Bond organiseert en
ondersteunt initiatieven ten behoeve van schermers, bestuurders, trainers en scheidsrechters, zowel op
recreatief, wedstrijd- als topsportniveau.
Wijziging artikel 5
De wijziging wordt bij meerderheid goedgekeurd. De nieuwe formulering luidt als volgt:
Art. 5
De Bond kan zowel effectieve als toegetreden leden aanvaarden.
Elke gestructureerde groep van personen die het schermen beoefent en in die hoedanigheid aanvaard
wordt door de Raad van Bestuur, kan effectief lid worden van de Bond. Deze aanvaarding dient bekrachtigd
te worden op de eerstvolgende algemene vergadering.
Andere personen, individueel of als groep, met of zonder rechtspersoonlijkheid, kunnen als toegetreden
lid worden aanvaard door de Raad van Bestuur onder de voorwaarden door de Algemene Vergadering te
bepalen en vastgelegd in het Algemeen Reglement. De Algemene Vergadering zal hun rechten en plichten
bepalen.
Wijziging artikel 8
De wijziging wordt unaniem goedgekeurd. De nieuwe formulering luidt als volgt:
Art. 8
De Bond wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit zeven gekozenen uit de
personen voorgedragen door 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 ontslagnemend 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.
Wijziging artikel 9
De wijziging wordt bij meerderheid goedgekeurd. De nieuwe formulering luidt als volgt:
Art. 9
Indien een lid van de Raad van Bestuur ontslag neemt tijdens een lopende bestuursperiode zal de
resterende duur van zijn mandaat uitgeoefend worden door een in een extra algemene vergadering
gekozene uit de personen die voorgedragen worden door de effectieve leden.
Wijziging artikel 14
De wijziging wordt unaniem goedgekeurd. 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. Elk effectief lid beschikt over evenveel stemmen als het aantal vergunningen verleend aan het effectief
lid op 1 januari van het lopend kalenderjaar. De toegetreden leden hebben geen stemrecht.
3. Een nieuw aangesloten effectief lid beschikt over vijf stemmen tot 1 januari volgend op de
bekrachtiging van zijn aansluiting door de Algemene Vergadering.
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 waarover alle effectieve leden samen
kunnen beschikken.

C. Varia
Op vraag van HUGO BRIOEN om GUIDO GEYSEN voor te dragen als ere-voorzitter, meldt de voorzitter van de
vergadering dat dit reeds werd besproken binnen de Raad van Bestuur en dat hieraan positief gevolg zal worden
gegeven. Echter, aangezien het gewenste draagvlak, zoals verwacht, heden niet aanwezig is, en deze vraag niet
meer tijdig op de agenda kon geplaatst worden, zal de Raad van Bestuur de voordracht voorbereiden voor de
eerstkomende algemene vergadering.
De voorzitter van de vergadering meldt ook dat 2 nieuwe clubs een aanvraag tot lidmaatschap hebben ingediend,
met name Schermgilde de Klauwaerts (Sint-Niklaas) en Hesbania (Tongeren). Hun aanvaarding als effectief lid zal
voorgelegd worden ter gelegenheid van de eerstvolgende algemene vergadering.
De dagorde uitgeput zijnde, heft de voorzitter de vergadering om 12:10u. De voorzitter dankt alle aanwezigen.
De notulen worden getekend door de aanwezige bestuurders.

