Vlaamse Schermbond vzw
Ondernemingsnummer: 418.821.452
Zetel: Boomgaardstraat 22/56, 2600 Berchem
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND vzw GEHOUDEN OP VRIJDAG 19
MAART 2010 IN HET HUIS VAN DE SPORT, BOOMGAARDSTRAAT 22 TE BERCHEM
Aanwezige bestuursleden:
De heren OLIVIER ANTONIS, ERIK BAUWELINCK, JEAN-LOUIS DE HASQUE, ERIC FEYEN, XAVIER FOULON, DIRK
VAN DE WALLE en PIET WAUTERS
Aanwezige clubs of vertegenwoordigd bij volmacht:
Antwerps Scherm Centrum: vertegenwoordigd door de heer MARIJN SOMERS
Degencentrum Rheynaerde: vertegenwoordigd bij volmacht door de heer NICO VAN CLEEMPUT
Schermkring Omnisword: vertegenwoordigd door de heer HUGO GIJSELS
Schekul Parcival: vertegenwoordigd door de heer STEVEN JANSSEN
Schermacademie Wezowski: vertegenwoordigd door de heer JEAN-PAUL VAN CEULENBROECK
Schermkring Herckenrode: vertegenwoordigd met volmacht door de heer ETIENNE SCHOUTERDEN
Schermkring Sint-Niklaas: vertegenwoordigd met volmacht door mevrouw LUCIE JANSSENS
Sint-Michielsgilde Gent: vertegenwoordigd door de heer DIDIER GOEMINNE
Schermvereniging Excalibur vertegenwoordigd door de heer PIETER VANDESANDE
Schermkring Skirmjan vertegenwoordigd met volmacht door de heer FRANS SNIJDERS
Schermgilde De Klauwaerts vertegenwoordigd door de heer DIRK VAN DE WALLE
Verontschuldigde clubs:
Cyrano Criterium
Schermkring Gymnasia

1.

Verwelkoming en registratie van de aanwezigheden

OLIVIER ANTONIS opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De aanwezigheidslijst wordt getekend. 11 clubs zijn aanwezig of vertegenwoordigd. Er zijn 747 stemmen
vertegenwoordigd
Het totaal aantal stemgerechtigde nationale vergunningen bedraagt 1190. Het totaal aantal aangesloten clubs
bedraagt 25.
2.

Aanvaarding nieuwe club

Schermkring Hesbania is gevestigd in Tongeren.
Schermgilde De Klauwaerts is gevestigd in Sint-Niklaas.
Beide clubs worden aanvaard als effectief lid van de Vlaamse Schermbond.
3.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
4.

Verslag van de Raad van Bestuur
a. Verslag van de voorzitter

De nieuwe ploeg is gestart op 6 maart vorig jaar. Een aantal zaken zijn al grondig veranderd, en lopen goed.
Er werden meer bijscholingen georganiseerd, waarvoor gevoelig meer deelnemers present tekenden. Er
is nog meer structuur nodig, en een nog regelmatiger werking.
In 2009 werd voor de eerste maal het scheidsrechterweekend georganiseerd. Een 40-tal kandidaatscheidsrechters namen deel.
In het Algemeen Reglement werden wijzigingen aangebracht, o.a. betreffende de
transferreglementering. De missie van de VSB is geherformuleerd. Het Algemeen Reglement is
duidelijker en in overeenstemming met het beleidsplan van het BLOSO en met de statuten van de VSB.
Naast de Vlaamse Scheidsrechterscommissie (VSC) werden een aantal nieuwe commissies opgericht:
de Technische Commissie (TC), de Commissie Promotie en Sponsoring (CPS), de Topsportcommissie
(TSC) en de Budgetcommissie (BC). Niet alle commissies zijn reeds volledig operationeel.
De website werd volledig vernieuwd. Hiervoor werd een cel website opgericht die als taak heeft de
website technisch te onderhouden. De voorzitter doet een oproep naar alle clubs om alle activiteiten die
zij organiseren te melden zodat de inhoud van de website kan geactualiseerd worden.
Een aantal aspecten moeten op korte termijn aangepakt worden:
De CPS functioneert nog niet naar wens. Er wordt een oproep gedaan aan de clubs om mankracht of
ideeën aan te leveren.
In 2010 staan nieuwe projecten op stapel:
10 clubs hebben een dossier ingediend voor het jeugdsportproject. Begin april worden de clubs ingelicht
over de grootte van het subsidiebedrag.

-

Op 17/4 wordt de eerste VSB Jeugdhappening georganiseerd. De clubs worden gevraagd hun trainers
en jeugd te stimuleren om hieraan deel te nemen.
De cel BK werd opgericht en bestaat uit commissieleden van de Liga en de Bond. Er wordt gewerkt aan
een actualisering van het reglement en een herziening van het lastenboek voor de organisatie van alle
Belgische Kampioenschappen.

-

b. Verslag secretaris-generaal
De secretaris-generaal stelt dat het secretariaat ten dienste staat van alle leden van de VSB. De meeste
contacten gebeuren de laatste tijd via mail. De communicatie per telefoon is sterk verminderd.
Hij doet een oproep om de initiatieven van de Bond te steunen. Deze worden alle georganiseerd in het belang
van de schermsport.
Hij dankt de voorzitters van de clubs voor hun aanwezigheid op deze algemene vergadering.
c. Financieel verslag
Wordt besproken bij punt goedkeuring balans 2009
d.

Sportief verslag

NELE SCHOUTERDEN brengt verslag uit van de sportieve werking in 2009.
Organiseren van competitieve sportbeoefening:
Trofee der Kempen – degen en floret
Jeugdcup Herckenrode – floret
Grote Prijs stad Leuven – sabel
Satelliettornooi Sabel, Jeugdtornooi sabel, ploegentornooi sabel, Stropkenstornooi worden
georganiseerd door de Schermgilde Sint-Michiel
Internationaal degen- en sabeltornooi georganiseerd door schermkring Sint-Niklaas
Organiseren van recreatieve sportbeoefening:
VSB beker sabel - jeugd
Interregionale ontmoetingen op floret jeugd
Limburgse schermbeker op floret en degen
’t Borrelmenneke – degen
Debutantentornooi floret, ontmoeting voor meisjes floret, binktornooi degen georganiseerd door Skirmjan
Disneytornooi - jeugd sabel, ploegentornooi degen vanaf cadet, ploegentornooi floret miniemen en
cadetten georganiseerd door schermkring Sint-Niklaas
Ploegentornooi degen heren en dames georganiseerd door Schermgilde De Hallebardiers
Ploegentornooi degen heren en dames georganiseerd door Schermkring Koksijde
Er werden verschillende trainersbijscholingen georganiseerd: Op 23/2/09 waren 13 deelnemers aanwezig, op
28/5/09 8 deelnemers, op 24/8/09 9 deelnemers, op 6/9/09 16 deelnemers en op 27/12/09 22 deelnemers.
Op het scheidsrechterweekend waren 42 deelnemers van 14 clubs aanwezig.
Aan de selectietrainingen op 24/6 namen 10 degenschermers en 12 floretschermers deel en op 27/12/09 25
schermers: 5 op degen, 8 op sabel en 12 op floret.
Op de bevraging van de trainers (2/09) hebben 5 van de 13 aangeschreven trainers geantwoord.
Op de online tevredenheidsenquête over de website en het tijdschrfit kwamen 20 antwoorden binnen.
De Topsportschool Sabel (TSS) telt 4 leerlingen die trainen onder leiding van Paul Corteyn. Zij namen deel aan
internationale stages. Er werden eveneens stages ingericht in Koksijde en Gent. De BOIC stage in Mulhouse
werd eveneens bijgewoond door sabelschermers en leerlingen van de TSS. De erkende topsporters liepen stage
in Amposta, Kiel, en TBB.
Volgende schermers werden erkend door BLOSO als elitesporter: SEPPE VAN HOLSBEKE, YANNICK GERMEAU en
FREDERIK VANDORMAEL. Als beloftevolle jongeren werden BERT DE METS, SERVAAS BREYNE en ELI ANTHEUNIS
erkend.
5.

Bekrachtiging wijzigingen Algemeen Reglement

De voorzitter licht toe dat de Raad van Bestuur volgende wijzigingen heeft aangebracht in het Algemeen
Reglement:
er werd een Module Transfers toegevoegd;
er werd een Module Definities toegevoegd;
de tekst werd consistent gemaakt met de statutenwijzigingen van 2009;
achterhaalde passages werden geschrapt of afgestemd op de praktijk.
Alle leden hebben de nieuwe versie van het Algemeen Reglement ontvangen.
De vergadering bekrachtigt de wijzigingen met unanimiteit.

6.

Verslag commissies
a. Vlaamse Scheidsrechterscommissie (VSC)

De scheidsrechtercommissie bestaat uit: PIET WAUTERS (voorzitter), OLIVIER ANTONIS, BERNARD DHOOGHE, XAVIER
FOULON, WERNER HUYSMANS, FREDERIEK TROUBLEYN en zal worden uitgebreid met HARRY PINSON.
PIET WAUTERS licht de visie en de missie van de VSC toe. De taken zijn de volgende:
vorming nieuwe scheidsrechters d.m.v. theorieopleiding, praktijkbegeleiding en examens;
vorming internationale scheidsrechters, bijscholing bestaande scheidsrechters;
opbouwen van een korps via peterschap, netwerking;
centraliseren van afvaardiging scheidsrechters en vergoeding, minstens op nationaal niveau;
opleiding tornooiorganisatie door het aanbieden van de cursus Engarde, stages op beginnende
tornooien en ontmoetingen. Algemene wedstrijdorganisatie. De clubs worden aangemoedigd om meer
ontmoetingen te organiseren.
Er is nood aan voldoende instroom vanuit de jeugd en goede begeleiding om de doorstroming naar de volgende
categorieën te verzekeren.
Er moet voldoende kwaliteit geboden worden op gebied van begeleiding van scheidsrechters en organisatie van
ontmoetingen en wedstrijden. Er wordt gestreefd naar vorming van scheidsrechters op regionaal, nationaal en
internationaal niveau. De schermers en trainers krijgen in de opleiding een inzicht in de complexiteit van het
jureren en hoe in de wedstrijd rekening moet gehouden worden met de scheidsrechter.
In 2009 zijn 25 à 30 Kandidaat scheidsrechters gevormd (K0), in Sint-Truiden, Waasmunster, Brugge en Genk.
Er werden verschillende praktijkexamens en stages ingericht.
Er werd een Vlaamse vertaling gemaakt van het technisch reglement. De voorzitter van de scheidsrechterscommissie bedankt hiervoor XAVIER FOULON. De vertaling is terug te vinden op de VSC-pagina’s op de website
van de VSB.
De VSC coördineert de arbitrage op internationale wedstrijden samen met de CAL, en stimuleert het jong
internationaal talent. Het volgende streefdoel is het aantal actieve scheidsrechters te verhogen en de contacten
met de clubs en de arbitragecoaches te intensifiëren.
b. Technische commissie (TC)
De technische commissie is van start gegaan op 13 augustus 2009. De samenstelling is als volgt: ELS
VERGAUWEN (voorzitter), OLIVIER ANTONIS, XAVIER FOULON, JEAN-LOUIS DE HASQUE, FRANCIS CRAHAY, JEAN-PIERRE
DERAMOUDT, MICHAËL WILLEMS en NELE SCHOUTERDEN.
Het takenpakket van deze commissie bestaat uit:
organisatie van trainerscursussen, opmaken van cursusstramien en cursustekst;
organisatie van bijscholingen voor trainers;
voorstellen van Vlaamse kalender met ontmoetingen, wedstrijden, trainingen en stages;
sturing kwaliteitszorg van de clubs: opstellen subsidiereglement voor jeugdsportproject;
actiepunten in opdracht van de RvB, vragen vanuit clubs, vanuit andere commissies of noden,
gedetecteerd uit analyse van enquêtes of uit de jaarevaluatie.
Op de vergadering van 1 oktober ‘09 werd de cursus aspirant-initiator besproken. De cursus initiator en trainer B
is op de 3 wapens. Er wordt eveneens een instaptest georganiseerd.
Oefenlessen voor de kandidaten van de trainerscursussen als voorbereiding op de instaptesten worden eveneens
voorzien. Het voorstel voor de definities betreffende wedstrijden en ontmoetingen werd binnen de TC uitgewerkt.
Op de vergadering van 19/11 werd het jaaractieplan goedgekeurd, met daarin als actiepunten o.a. het opstellen
van een leerlijn, het opmaken van oefenstof voor trainers, het subsidiereglement voor het jeugdsportproject, de
oprichting van de cel BK.
c. Topsportcommissie (TSC)
De samenstelling van de topsportcommissie is als volgt: NELE SCHOUTERDEN (voorzitter), MARCEL VAN LAECKE,
PAUL CORTEYN, BERT DE METS, ERIC FEYEN.
De bevoegdheden zijn:
opvolgen en bijsturen vierjaarlijks beleidsplan topsport;
het jaaractieplan topsport opstellen, verdedigen, uitvoeren, opvolgen en bijsturen;
de selectiecriteria bespreken en voorstellen;
de kwalificatiekalender bespreken en voorstellen;
de selecties bespreken en voorstellen.
Er werd regelmatig vergaderd:

-

8/6/2009 – evaluatie selectiereglement en kalender en voorstellen volgend seizoen;
22/6/2009 – selectiereglement en kalender 2009–2010;
27/7/2009 – jaaractieplan;
12/8/2009 – topsportbudget;
19/10/2009 – topsportdossier BLOSO, delegatieleiders;
14/12/2009 – evaluatie 2009, voorbereiding EK cadetten.
d. Budgetcommissie (BC)

Deze bestaat uit ERIK BAUWELINCK, OLIVIER ANTONIS en de stafleden. Deze laatste worden erbij betrokken omdat
zij de administratieve en sporttechnische activiteiten beheren.
Voor het jeugdsportproject ontvangen wij van BLOSO 8.000 euro. De inleg van VSB bedraagt 2.000 euro.
e. Commissie promotie en sponsoring (CPS)
Deze is nog in ontwikkeling. Er zijn veel ideeën, maar de werkingsstructuur staat nog niet op punt. De clubs
worden gevraagd om te informeren bij hun leden naar kandidaten die een steentje wensen bij te dragen als lid
van deze commissie. De huidige samenstelling is: OLIVIER ANTONIS, KATHLEEN KETS, KRISTIAAN DE WITTE, PAUL DE
LESSINE, ANTHONY CANDAELE, KRIS LAZOORE en ELS VERGAUWEN.
De taken van deze commissie zijn:
extern: meer leden aantrekken;
intern: mensen motiveren om deel te nemen aan de diverse opleidingen die georganiseerd worden;
zoeken naar sponsoring;
beheer van de interne communicatiekanalen waaronder de website en het tijdschrift.
7.

Verslag provinciale afgevaardigden

Er zijn 3 provincies met een gestructureerde werking:
provincie Oost-Vlaanderen: De nieuwe voorzitter van de Oost-Vlaamse Schermclubs, NICO VAN
CLEEMPUT, meldt dat er volop gewerkt wordt aan de oprichting van een VZW;
provincie Limburg: NELE SCHOUTERDEN meldt dat op de vergadering de visie van de VSB werd uitgelegd.
De leden van de Limburgse afdeling wensen echter verder te werken zoals zij momenteel werken.
provincie Antwerpen: Er wordt geen verslag uitgebracht. Er is geen mandaat van de voorzitter. ERIC
FEYEN meldt dat zij deelnemen aan “Antwerpen Sport in september“ en de DAS beurs in Mechelen. In de
maand augustus zijn er eveneens extra trainingen voorzien.
De voorzitter, OLIVIER ANTONIS, vraagt om de werking van de provinciale afdelingen uit te breiden en te
structureren. Door de diverse provinciebesturen werden nieuwe reglementen opgesteld. BLOSO vraagt ook
informatie over de provinciale werking.
8.

Goedkeuring balans 2009

ERIK BAUWELINCK bespreekt uitgebreid de balans.
Er is een winst van +/- 6.000 euro.
De vergadering heeft geen verdere vragen bij de voorstelling van de balans.
De balans 2009 wordt unaniem goedgekeurd.
9.

Kwijting aan het bestuur

De voorzitter van Parcival wenst de Vlaamse Schermbond te feliciteren voor zowel de administratieve werking als
de sportieve werking.
De Algemene Vergadering verleent unaniem kwijting aan het bestuur.
10. Vastleggen bedragen vergunningen
De kostprijs voor de vergunningen en het lidgeld blijven behouden zoals vorige jaren:
administratieve vergunningen en clubvergunningen kosten 15 euro;
nationale vergunningen kosten 35 euro;
het clublidgeld bedraagt 124 euro.
11. Goedkeuring begroting 2010
De begroting wordt besproken door de schatbewaarder. De inkomsten zijn nog niet gekend.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de voorgestelde begroting.
12. Ere-voorzitterschap Guido Geysen
Op voordracht van HUGO BRIOEN stelt de Raad van Bestuur voor dat de titel van Ere-voorzitter wordt toegekend
aan GUIDO GEYSEN. De vergadering aanvaardt het voorstel.

