Vlaamse Schermbond vzw
Ondernemingsnummer: 418.821.452
Zetel: Boomgaardstraat 22/56, 2600 Berchem
VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND vzw GEHOUDEN OP
DINSDAG 15 MAART 2011 IN HET MUSEUM VAN DE SINT-MICHIELSGILDE, LAKENHALLE, BOTERMARKT
18A TE GENT
Aanwezige bestuursleden:
De heren OLIVIER ANTONIS, ERIK BAUWELINCK, JEAN-LOUIS
VAN DE WALLE, PIET W AUTERS

DE

HASQUE, ERIC FEYEN, XAVIER FOULON, DIRK

Aanwezige stafleden:
Mevrouw KRISTIEN CLOOTS, de heer PAUL CORTEYN, mevrouw NELE SCHOUTERDEN, mevrouw ELS
VERGAUWEN
Aanwezige clubs of vertegenwoordigd bij volmacht:
Antwerps Scherm Centrum vertegenwoordigd door de heer MARIJN SOMERS
Cyrano Criterium vertegenwoordigd door de heer FRANK DELHEM
Degencentrum Rheynaerde vertegenwoordigd bij volmacht door de heer NICO VAN CLEEMPUT
Fencing Club Olympia vertegenwoordigd door de heer JAN VEREST
Jarnac vertegenwoordigd bij volmacht door de heer ERIC FEYEN
KSSMA Ronse vertegenwoordigd bij volmacht door de heer GUY STEURBAUT
K.T.S.C. Catena vertegenwoordigd door mevrouw CHRISTIANE SNACKEN-COLLE
Lafayette vertegenwoordigd door de heer WIM VAN DER W OLF
Parcival vertegenwoordigd door de heer JORIS HUYBENS
Schermkring Omnisword vertegenwoordigd door de heer ERIC FEYEN
Schermacademie Wezowski vertegenwoordigd bij volmacht door de heer JEAN-LOUIS DE HASQUE
Schermkring Herckenrode vertegenwoordigd door de heer ETIENNE SCHOUTERDEN
Schermkring Sint-Niklaas vertegenwoordigd door de heer HUGO BRIOEN
Sint-Michielsgilde Gent vertegenwoordigd bij volmacht door de heer JEREMY DE CLERCQ
Schermkring Skirmjan vertegenwoordigd bij volmacht door de heer JORIS HUYBENS
Schermgilde de Klauwaerts vertegenwoordigd door de heer DIRK VAN DE WALLE
Scherma Aalst vertegenwoordigd door mevrouw DAPHNÉ TAVERNIER
Vast Als Eik vertegenwoordigd bij volmacht door de heer ETIENNE SCHOUTERDEN
Verontschuldigde club:
Hesbania
Afwezige clubs:
De Hallebardiers
De Maneschermer
De Tempeliers
Excalibur
Schermkring Gymnasia
Schermkring Koksijde
1.

Verwelkoming en registratie van aanwezigheden en de mandaten

De aanwezigheidslijst wordt getekend.
OLIVIER ANTONIS opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er zijn 996 stemgerechtigden. 18 clubs zijn aanwezig of vertegenwoordigd. Het totaal aantal stemgerechtigde
nationale vergunningen bedraagt 1295. Het totaal aantal aangesloten clubs bedraagt 25.
Wijziging in de volgorde van de dagorde. Punt 3 “goedkeuring balans 2010” zal na punt 5 “verslag commissies”
worden behandeld.
2.

Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
3.

Verslag van de Raad van Bestuur

a. Verslag van de voorzitter
Het verslag van de voorzitter werd bijgevoegd in bijlage.
Er wordt gevraagd waarom bepaalde tornooien niet teruggevonden worden in de kalender op de VSB website,
maar wel bij de LFCEB. De voorzitter geeft ten eerste aan dat er al verschillende vergeefse pogingen
ondernomen zijn om het informaticasysteem voor de kalender op de website vlot te krijgen. Als tijdelijke oplossing
is een lijst voorzien en heeft de Raad van Bestuur opdracht gegeven om een verwijzing naar de Nahouw op de

VSB-site te plaatsen. Ten tweede wordt het regelmatig opzoeken van informatie verhinderd door moeilijke
coördinatie en werkdruk.
Men vraagt waarom de LFCEB de informatie waarover zij beschikt niet deelt. Het is spijtig dat Vlaamse clubs naar
de kalender van de LFCEB moeten gaan. De voorzitter geeft aan dat we de rechtstreekse samenwerking verder
moeten uitbouwen.
Op de vraag of het bijhouden van de kalender een taak is van vrijwilligers antwoordt de voorzitter dat het niet
mogelijk is om continu te verifiëren of informatie beschikbaar is. Niet alle informatie is immers even tijdig
beschikbaar.
De opmerking wordt gegeven dat informatie werd doorgegeven aan het secretariaat van de VSB. Waarom werd
deze niet aan de kalender toegevoegd? OLIVIER ANTONIS concludeert dat het probleem zijn oorsprong vindt in de
structuur en het niet werken van de KBFS. Veel informatie komt daar terecht maar stroomt niet door naar de VSB.
Er is een betere communicatie tussen de KBFS en de LFCEB dan met de VSB. De Raad van Bestuur herhaalt
dat minstens tijdelijk een link op de website moet worden voorzien die doorverwijst naar Nahouw.
De vraag wordt gesteld waarom er andere aanwezigen zijn op de algemene vergadering dan voorzitters of
vertegenwoordigers met volmacht. De voorzitter antwoordt dat de VSB steeds een open communicatie nastreeft
niet alleen naar haar leden toe, maar ook naar de leden van haar leden. Zolang de orde van de vergadering niet
in het gedrang komt kan de voorzitter van de vergadering het woord verlenen aan leden van leden.
Er wordt een vraag gesteld in verband met dienstverlening. Vragen gesteld aan de staf van de VSB zouden een
antwoord moeten krijgen binnen één werkdag nadat de vraag ontvangen is op het secretariaat, al kan een
antwoord ten gronde soms wat meer tijd vergen. Vragen gericht aan de Raad van Bestuur worden met een zelfde
zorg behandeld met dien verstande dat één lid van de Raad van Bestuur niet namens de Raad van Bestuur kan
antwoorden. Een antwoord namens de Raad van Bestuur kan pas geformuleerd worden na overleg onder de
bestuurders, wat uiteraard meer tijd in beslag neemt.
Alle vragen kunnen verzonden worden naar info@vlaamseschermbond.be, eventueel met de expliciete
vermelding dat de vraag/klacht gericht is aan de Raad van Bestuur of een commissie.
In alle geval hoort de schrijver binnen één werkdag een antwoord te ontvangen van het secretariaat, hetzij met
een antwoord op de vraag, hetzij met een bevestiging van de goede ontvangst en een korte toelichting
aangaande de vorm en timing van de verdere afhandeling.
b. Verslag secretaris-generaal
Het verslag van de secretaris-generaal werd bijgevoegd in bijlage.
Op de vraag waarom het verslag van de extra raad van bestuur van 5 oktober niet publiek werd gemaakt
antwoordt de voorzitter dat dit niet is gebeurd omwille van privacy redenen. Algemene beslissingen van dergelijke
vergaderingen zullen steeds bekend worden gemaakt in een later verslag.
HUGO BRIOEN stelt de vraag waarom het verslag van 22 februari 2011 nog niet beschikbaar is. De voorzitter
antwoordt dat dit verslag wordt goedgekeurd op de eerstvolgende raad van bestuur. Het is niet gebruikelijk dat
ontwerpteksten van verslagen verspreid worden onder de leden.
Er wordt gevraagd waarom er geen doorlichting is van clubs ter controle van niet vergunde schermers. Er zou een
clubvoorzitter zijn zonder vergunning. De voorzitter hoopt dat er meerdere aanwezigen deze bezorgdheid delen.
OLIVIER ANTONIS verwijst naar het tijdschrift van september waar hij deze bekommernis al heeft uitgesproken.
Er wordt gevraagd of de VSB de clubs niet kan sanctioneren. Op dit ogenblik laten de statuten en het algemeen
reglement echter niet toe dat de VSB haar leden controleert.
ste
De Raad van Bestuur wil het fenomeen in 3 fazen aanpakken. In een 1 fase wordt dit seizoen, sinds september,
gewerkt aan een positieve benadering van de problematiek. Het nut van een vergunning en de daaraan
de
verbonden voordelen zullen in de verf worden gezet. In een 2 fase zullen de statuten en het algemeen
de
reglement worden aangepast opdat controles mogelijk zouden worden. In een 3 fase zal een repressief luik
worden uitgewerkt en toegepast.
Het is in Vlaanderen niet verboden te schermen zonder vergunning, maar schermkringen die zich aansluiten bij
de Vlaamse Schermbond kiezen er bewust voor bij te dragen tot de solidariteit onder alle leden. De leden
schermkringen horen dan ook al hun sportende leden te vergunnen.
c. Financieel verslag
De balans en resultatenrekening van 01/01/2010 tot 31/12/2010 en 01/01/2009 tot 31/12/2009 werden
toegevoegd in bijlage.
Balans:
Vaste Activa: Dit gaat over meerdere jaren. De afschrijving wordt ons opgelegd door BLOSO.
Vlottende Activa: Vorderingen op ten hoogste 1 jaar: Openstaande facturen van BLOSO, de LFCEB en
verschillende atleten.
Vlottende Activa: Liquide middelen: bank en kas
Overlopende rekeningen: Over te dragen kosten: Betaald in 2010 maar betrekking op 2011.
Overlopende rekeningen: Verkregen opbrengsten: Voorschotten van BLOSO (80 – 90%) tot het einde van het
jaar. Deze voorschotten worden bepaald op cijfers van twee jaar terug.

Schulden: Openstaande leveranciers: Onze belangrijkste schuldeisers zijn het Ministerie van Onderwijs (betaling
PAUL CORTEYN), materiaal voor de TSS en de LFCEB. Te ontvangen facturen: Wat we gaan krijgen maar nog niet
hebben gekregen.
Schulden: bezoldigingen: Provisie voor vakantiegeld aanleggen voor volgend jaar.
Overlopende rekeningen: Over te dragen Opbrengsten: Bijvoorbeeld stand van zaken op 31/12 van o.a. de
vergunningen. Deze zijn betaald tot 30 september 2011.
Resultatenrekening:
Kosten: stijging van 357.000EUR naar 419.000EUR.
Verplaatsingskosten zijn gestegen. In het kwalificatiereglement is daarom vanaf dit seizoen opgenomen dat
schermers niet zeker zijn van een onkostenvergoeding. Enkel de schermers die op de lijst van BLOSO staan zijn
wel zeker van tussenkomst.
Sinds 2010 is het jeugdsportproject er bijgekomen. 8.000EUR zijn subsidies van BLOSO en 2.000EUR eigen
inbreng. 10.000EUR wordt verdeeld onder de deelnemende clubs.
Opbrengsten: stijging van 363.000EUR naar 418.000EUR.
De vergunningen blijven nagenoeg stabiel, met elk jaar een zeer lichte stijging.
Afsluiting boekjaar met een verlies van 500EUR.
Er wordt de vraag gesteld m.b.t. het verslag van de rvb van 7/12/2011. Hierin wordt vermeld dat de verplaatsing
en deelname aan het internationaal scheidsrechtersexamen aan FREDERIEK TROUBLEYN worden terugbetaald
indien geslaagd. Uit een later verslag blijkt dat er nog geen duidelijkheid is i.v.m. de terugbetaling. De situatie is
als volgt: het driedaags seminarie, voorafgaand aan het examen, is niet doorgegaan. De lesgever was niet
aanwezig wegens overmacht. Er is gepolst bij de FIE of er een mogelijkheid is tot terugbetaling. Dit seminarie was
een cruciale voorbereiding voor het examen. Het examen is doorgegaan maar FREDERIEK TROUBLEYN is niet
geslaagd.
Er wordt gevraagd of het klopt dat één leerling van de TSS nog openstaande facturen moet betalen. De voorzitter
antwoordt dat hij hier geen weet van heeft. De inschrijving wordt betaald via verschillende modaliteiten. Het
spreekt voor zich dat alle gelden die ons toekomen worden teruggevorderd.
De vraag wordt gesteld of de VSB niet boven zijn stand leeft, gevolgd door de vraag wie RENAUD POIZAT is. De
voorzitter antwoordt dat RENAUD POIZAT een trainer is aangesloten bij een club aangesloten bij de LFCEB.
Vervolgens merkt men op: “SEPPE VAN HOLSBEKE in de TSS. Ook niet gratis.” Daarenboven staat in het verslag
van de rvb van 18/01/2011 dat SEPPE VAN HOLSBEKE tijdelijk als trainer wordt aangesteld hoewel hij nog zijn
trainer B diploma moet behalen, zoniet zijn er problemen voor de subsidiëring. Vanuit het principe dat SEPPE VAN
HOLSBEKE nog geen is, maar wel mag lesgeven in de TSS komt een vraag om meer uitleg. De voorzitter legt uit
dat de schermtrainers voor sabel niet dik gezaaid zijn. Er is een zeer intensieve zoektocht geweest door PAUL
CORTEYN, maar dat heeft niets opgebracht. We moeten dus roeien met de riemen die we hebben. Het is geen
optimale oplossing in het kader van de ambities van SEPPE VAN HOLSBEKE voor de Olympische Spelen. Advies van
de TSS en de staf van de VSB hebben geleid tot de conclusie dat het de beste oplossing was. Daarenboven is
SEPPE VAN HOLSBEKE weliswaar geen initiator, maar wel regent Lichamelijke Opvoeding. Hij heeft een groot deel
vrijstellingen en het onderdeel sabel moet hij ook niet meer afleggen om zijn diploma van initiator te behalen. Dat
hij zijn diploma van initiator niet heeft, is geen probleem. Het feit dat hij nog geen trainer B is, is een probleem.
Einde van dit kalenderjaar moet hij trainer B zijn.
SEPPE VAN HOLSBEKE kan enkel deelnemen aan de cursussen als hij zijn bekwaamheid bewijst via de instaptesten.
De vraag wordt gesteld of er geen postjes worden uitgedeeld. In het verslag van september van de rvb vraagt
PAUL CORTEYN een extra vergoeding aan. ERIK BAUWELINCK geeft aan dat deze vergoeding voor PAUL CORTEYN is
voorzien maar nog niet is uitbetaald. De voorzitter geeft aan dat bij welke club men is aangesloten, geen verdere
invloed heeft. Er zijn nu 4 mensen (voor VTE van 2,5) in de TSS waarvan 1 persoon aangesloten bij de Confrérie.
Daarenboven zijn er slechts drie clubs in Vlaanderen met merendeel sabel. Het is dus niet zo verrassend dat een
trainer lid is van de Confrerie.
d. Sportief verslag
ELS VERGAUWEN brengt verslag uit van de 5 Basisopdrachten. De presentatie werd toegevoegd in bijlage.
Bijkomende opmerkingen:
* Het programma ‘En Garde’ is betalend en te duur geworden. In de toekomst zal er waarschijnlijk met een
Amerikaans programma gewerkt worden. PIET W AUTERS geeft aan dat er onderhandelingen lopende zijn en dat de
makers van het programma waarschijnlijk bereid zijn om met ons samen te werken.
* De VSB-graden oorspronkelijk gepland eind 2012 zullen waarschijnlijk pas klaar zijn in 2013.
ELS VERGAUWEN brengt verslag uit over het Ethisch Verantwoord Sporten. De VSB koos de topic ‘fairplay’. De
presentatie werd toegevoegd in bijlage.
Bijkomende opmerking:

* Op een vraag wie goed geplaatst is om het niveau van een schermer in te schatten, en hoe de STC schermers
naar waarde schat, wordt bevestigd dat in principe de trainers van de schermers zelf best het niveau van de
schermers kunnen inschatten.
* Via het jeugdsportproject zal de Technische Commissie (TC) ook trainingen bezoeken.
ELS VERGAUWEN brengt verslag uit over de Facultatieve Opdrachten: Jeugdsportproject en Sportkampen.
De presentatie werd toegevoegd in bijlage. Er nemen 11 clubs deel aan het jeugdsportproject.
NELE SCHOUTERDEN brengt verslag uit van de Facultatieve Opdracht topsport. De presentatie werd
toegevoegd in bijlage.
e

Op dit ogenblik zit de VSB in de 4 categorie als topsportfederatie. Hierdoor krijgen we een maximum van
65.000EUR subsidies voor topsport. Meer kunnen we niet krijgen. We hebben twee maal een extra budget voor 1
topsporter en voor materiaal.
Heb budget voor de Wereldbeker te Gent wordt behouden doordat er 4 meisjes zijn van de TSS.
De doelstelling om een stijging te beogen in de deelnames aan internationale wedstrijden. Vooral evolutie bij
sabel. Er hebben 52 keer Vlamingen deelgenomen aan een internationaal tornooi.
Resultaten van EK en WK (ook U23): We zijn relatief constant in de top maar voor BLOSO is dit nog niet ‘top’
genoeg.
e

Er zijn op dit ogenblik 11 leerlingen in de TSS (4 schooljaar). De conditietrainer is een voltijdse betrekking
geworden.
Beloftevoller schermers: SERVAAS BREYNE, HANNE COOREMAN, BERT DE METS, YANNCIK GERMEAU, en SEPPE VAN
HOLSBEKE. Schermers die beslist hebben om een stapje terug te zetten: BERT DE METS, YANNICK GERMEAU en
FREDERIK VANDORMAEL.
e

Slide 26: Toevoegen SEPPE VAN HOLSBEKE als 2 trainer TSS naast RENAUD POIZAT.
Er wordt verduidelijking gevraagd bij het doel van de sportkampen. Als het doel van de kampen erin bestaat de
beste schermers een extra vorming aan te bieden in het kader van deelname aan selectiewedstrijden, waarom
wordt er dan op degen niet geïnvesteerd in een trainer met ervaring op dit niveau? Waarom is er dan een bij de
vraagsteller onbekende trainer aangesteld die geen trainer B diploma heeft? NELE SCHOUTERDEN antwoordt dat
volgens de evaluatie de schermers veel hebben bijgeleerd.
Uit het verslag van de schatbewaarder blijkt dat er geen geld is voor EK en WK. Er wordt gevraagd aan de
schermers zelf te investeren. Waarom zijn er in het verleden toch schermers geweest die niet mochten gaan,
hoewel ze zelf wilden betalen? NELE SCHOUTERDEN antwoordt dat er selectie is afhankelijk van het nationaal
klassement. Eerst iets tonen en dan kansen krijgen. Er is geen selectie als ze hun niveau niet halen. De selectie
gebeurt door de Topsport Commissie. Na goedkeuring wordt dit dan doorgestuurd naar het Federaal Sportcomité
(FSC). PAUL CORTEYN geeft aan dat de TSC op dit vlak volledig afhankelijk is van het Federaal Sportcomité.
De Algemene Vergadering vraagt meer transparantie in de werking van de Topsportcommissie (TSC) en de
verwerking van de selectiedossiers. Er moet duidelijk gecommuniceerd worden hoe beslissingen tot stand komen.
De VSB moet duidelijk communiceren welke beslissingen genomen werden door wie in welke hoedanigheid, en
via welke weg toelichting kan worden bekomen.
De Algemene Vergadering vraagt heldere klachtenprocedures uit te werken en ernstig werk te maken van de
informatieplicht. De voorzitter geeft aan dat hier momenteel reeds prioritair wordt aan gewerkt en bevestigt dat de
samenwerking met het Federaal Sportcomité (FSC) op dit vlak problematisch verloopt..
PAUL CORTEYN brengt verslag uit over de Topsportschool (TSS). De presentatie werd toegevoegd in bijlage.
Er zal een nieuwe schermzaal komen tegen de topsporthal te Gent. Dit is goedgekeurd en ondertekend, maar
moet nog geconcretiseerd worden. De Vlaamse Schermbond is geen betrokken partij bij de goedkeuring en
ondertekening. De Vlaamse Schermbond budgetteert geen eigen financiële middelen ten bate van dit project.
e. Verslag provinciaal afgevaardigden
Antwerpen:
Clubs moeten zelf hun subsidies aanvragen bij de provincie. Dit is maar een klein bedrag maar beter dan niets.
Limburg:
Hesbania nog niet actief maar uitgenodigd.
GUY LAMBERT wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet binnen de schermwereld.
Jongeren worden goed samengebracht. Dit loopt goed, nu verder werken op kwaliteit.
Oost-Vlaanderen:
De vzw-structuur werd opgericht.
Subsidies worden geoptimaliseerd.
Het Oost-Vlaams kampioenschap is nog op zoek naar een zaal.
Vlaams-Brabant:

Samenwerking met Limburg (vb. Limburgse schermbeker)
West-Vlaanderen:
Niet aanwezig.
4. Verslag van de commissies
De presentatie met verslaggeving van de commissies werd toegevoegd in bijlage.
Topsportcommissie:
Bert De Mets wordt voorlopig niet vervangen. Hij wil nog blijven zetelen in deze commissie. Zijn frequent verblijf in
het buitenland is geen probleem geweest. Dit werd vooraf besproken en per e-mail gaf hij veel feedback.
ERIC FEYEN neemt ontslag uit de commissie.
Technische commissie:
De Vlaamse Jeugdhappening is niet enkel voor de instroom van de TSS. De bedoeling is een leuke samenkomst.
De filosofie achter de verplichting van Trainer B op 3 wapens is ontstaan via de denkcel van BLOSO. De cursus
op 1 wapen geeft niet voldoende inschrijvingen om de cursus te laten doorgaan. Op 3 wapens is zeer intensief,
vandaar het compromis: alle lessen volgen en slagen op 2 wapens.
Commissie promotie en sponsoring:
Geen vragen.
Scheidsrechterscommissie:
Er waren minder deelnames aan het weekend 2011. De resultaten waren ook iets minder.
5. Goedkeuring balans 2010
De balans wordt unaniem goedgekeurd.
6. Kwijting van het bestuur
De Algemene Vergadering verleent unaniem kwijting aan het bestuur.
7. Verkiezing bestuurslid
ERIC FEYEN wordt bijzonder bedankt voor zijn inzet.
AN DAEMS wordt door Parcival voorgedragen als kandidaat bestuurslid.
De voorzitter vraagt of de stemming met handopsteking mag gebeuren. De Algemene Vergadering stemt daar
mee in.
AN DAEMS wordt bij handopsteking unaniem verkozen en welkom geheten als lid van de RvB.
8. Goedkeuring begroting 2011
De begroting wordt besproken door de schatbewaarder.
De VSB staat onder curatele. Dit zal zo blijven tot er terug reserve is.
In de begroting is er geen rekening gehouden met materiaal voor de schermzaal. Dit is immers niet mogelijk en
de clubs zullen hiermee niet worden belast.
Er is een stabiel ledenaantal. Het lidgeld zal niet verhogen.
Uit de begroting blijkt dat het de bedoeling is om het jaar af te sluiten met een winst van 2000EUR.
De schatbewaarder voegt toe dat we nog niet weten wat de besparingen van MINISTER MUYTERS exact gaan
inhouden.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de voorgestelde begroting.
9. Vastleggen bedragen vergunningen
Er wordt noch een verhoging, noch een verlaging doorgevoerd met betrekking tot de vergunningen.
Het is moeilijk voor de clubs om alle medische attesten bij te houden. Toch is dit belangrijk en verplicht om in orde
te zijn met de verzekering. Er is een nieuwe polis aangekondigd maar daarover werd geen verder nieuws
ontvangen.
Voor de deelname aan buitenlandse tornooien -18jaar is een medisch attest verplicht.
In de verzekeringspolis zit ook de verzekering voor transport. Dit echter verschillend van georganiseerd transport.
De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid.
De vergadering wordt gesloten.

