Vlaamse Schermbond vzw
Ondernemingsnummer: 418.821.452
Zetel: Boomgaardstraat 22/56, 2600 Berchem

VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND vzw GEHOUDEN OP
VRIJDAG 23 MAART 2012 IN HUIS VAN DE SPORT, BOOMGAARDSTRAAT 22 TE BERCHEM

Aanwezige bestuursleden:
De heren OLIVIER ANTONIS, JEAN-LOUIS
mevrouw AN DAEMS

DE

HASQUE, XAVIER FOULON, DIRK VAN DE WALLE, PIET WAUTERS en

Verontschuldigde bestuursleden:
De heer ERIK BAUWELINCK
Aanwezige stafleden:
Mevrouw KRISTIEN CLOOTS, mevrouw NELE SCHOUTERDEN en mevrouw ELS VERGAUWEN
Aanwezige clubs of vertegenwoordigd bij volmacht:
Antwerps Scherm Centrum vertegenwoordigd door de heer MARIJN SOMERS
De Maneschermer vertegenwoordigd door de heer VAN STEELANDT JOHAN
Degencentrum Rheynaerde vertegenwoordigd bij volmacht door de heer DRIES PAUWELS
Fencing Club Olympia vertegenwoordigd door de heer WERNER HUYSMANS
Schermkring Omnisword vertegenwoordigd door de heer ERIC FEYEN
Schermacademie Wezowski vertegenwoordigd bij volmacht door de heer JEAN-LOUIS DE HASQUE
Schermkring Excalibur vertegenwoordigd bij volmacht door de heer ANTONIS OLIVIER
Schermkring Herckenrode vertegenwoordigd door de heer ETIENNE SCHOUTERDEN
Schermkring Sint-Niklaas vertegenwoordigd bij volmacht door de mevrouw ELS VERGAUWEN
Sint-Michielsgilde Gent vertegenwoordigd bij volmacht door de heer ROGER ANTONIS
Schermkring Skirmjan vertegenwoordigd bij volmacht door de heer ETIENNE SCHOUTERDEN
Schermgilde de Klauwaerts vertegenwoordigd door de heer DIRK VAN DE WALLE
Scherma Aalst vertegenwoordigd bij volmacht door mevrouw DAPHNÉ TAVERNIER
Vast Als Eik vertegenwoordigd door de heer RIK BREBELS
Verontschuldigde club:
Schermkring Hesbania
KSSMA Ronse
Afwezige clubs:
Schermclub Jarnac
Sint-Michielsgilde De Hallebardiers
De Tempeliers
Schermkring Koksijde
K.T.S.C. Catena
Schermkring “Lafayette”
Schermclub Parcival
Aanwezige geïnteresseerden:
De heer FREDERIEK TROUBLEYN, mevrouw GHIJS LIESBETH en mevrouw HENDRICKX INGRID.
Verontschuldigd:
Afgevaardigden van de EVBVE

1.

Verwelkoming en registratie van aanwezigheden en de mandaten

De aanwezigheidslijst wordt getekend.
OLIVIER ANTONIS opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er zijn 765 stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd. 14 clubs zijn aanwezig of vertegenwoordigd. Het totaal aantal
stemgerechtigde bedraagt 1221. Het totaal aantal aangesloten clubs bedraagt 23.
De voorzitter meld het droevige nieuws van het overlijden van de heer Bob Claessens en vraagt aan de algemene vergadering
een minuut van stilte te houden.
2.

Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering

Volgende zin wordt geschrapt uit het verslag van de vorige algemene vergadering: “De clubs moeten zelf hun subsidies
aanvragen bij de provincie” eerste paragraaf 3.e. op pagina 4.
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
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3.

Verslag van de Raad van Bestuur
a.

Verslag van de voorzitter

Ik heet u allen, vertegenwoordigers van onze clubs en andere belangstellenden, van harte welkom op deze vergadering, en
dank u voor uw aanwezigheid en interesse.
Ik zal de rapportering over 2011 overlaten aan de andere bestuurders en onze staf, wanneer zij hun verslag uitbrengen. U zal
merken dat wij, net als de voorgaande jaren, enorm veel kansen hebben gekregen, en nog steeds krijgen. Voor een groot deel
creëren wij die kansen zelf. De Raad van Bestuur, de commissies en de staf van de VSB hebben daarvoor heel wat
inspanningen gedaan. Op die manier staan we nu aan een uitbreekpunt.
Zullen wij die kansen aangrijpen? Zullen we inderdaad uitbreken?
Ik ben optimistisch gestemd, maar anderzijds ben ik ook enkele malen erg, erg teleurgesteld geweest.
Zo is de opkomst of interesse voor de VSB Jeugdtrainingen tot nu toe bedroevend laag geweest. Mogelijk werd een training
wat ongelukkig tijdens de kerstvakantie gepland. Dat neemt niet weg dat naar dit soort trainingen steeds erg veel vraag is
geweest, maar dat het huidige aanbod helemaal niet te baat wordt genomen.
Zo hebben de vier edities van het scheidsrechtersweekend steeds veel succes gekend, maar zijn er uiteindelijk veel te weinig
actieve scheidsrechters bijgekomen. Al te weinig kandidaten breien een praktisch vervolg aan de initiële opleiding, en de
scheidsrechters die uiteindelijk hun erkenning behaald hebben, komen te weinig in actie.
Zo blijft de interesse voor het Jeugdsportproject heel beperkt. Nochtans geeft dat project relatief makkelijk toegang tot
financiële middelen die rechtstreeks naar de clubs gaan.
Zoals uit het sportief verslag zal blijken, heeft in 2011 het aantal deelnemers aan competities een enorme duik genomen.
Onze strategische doelstelling om 30% meer deelnemers te halen over de lopende olympiade, wordt daarmee volledig
uitgevaagd.
Jullie vragen initiatief van “de VSB”. Jullie vragen trainingen, scheidsrechters, tornooien om aan deel te nemen. Jullie vragen
financiële steun. Jullie hebben zich vaak afgevraagd, “De VSB, wat doen die eigenlijk?” Welnu, het aanbod is er. De kansen
zijn daar. Het is nu aan jullie om die kansen te grijpen.
Ik vraag aan jullie allen, aan alle clubs, dat zij alle nodige inspanningen zouden doen om de kansen die er zijn te grijpen. Aan
jullie, clubbestuurders, vraag ik binnen jullie club een degelijk beleid uit te werken dat optimaal gebruik maakt van de
mogelijkheden die de VSB jullie biedt. Voer dat degelijk beleid uit, door jullie schermers, trainers, scheidsrechters,
vrijwilligers aan te zetten tot deelname aan de initiatieven die wij nemen. Op dit moment is er een aanbod voor zowat alle
geledingen van de Vlaamse schermwereld. Maak er gebruik van.
Als jullie het niet eens zijn met ons beleid, is nu het moment om ons dat te zeggen. We zijn begonnen met het opmaken van
het beleidsplan voor 2013–2016. Geef ons jullie input.
Maar als jullie het eens zijn met ons beleid, handel er dan ook naar. Zonder jullie gemotiveerde, enthousiaste medewerking,
leiden onze initiatieven tot niets. Wij beogen een gevoelige verbreding van de schermsport in Vlaanderen. Daar hebben we
jullie allen voor nodig.

b.

Verslag van de secretaris-generaal

Zoals zal blijken uit de diverse verslagen die verder op de agenda staan, stond 2011 bol van de schermactiviteiten.
De combinatie van enerzijds de start en frisse blik van Kristien als kersvers Administratief Coördinator die geestdriftig haar
weg zocht in “wat was en eigenlijk zou moeten zijn”, en anderzijds de steeds zwaardere administratieve last die ons door de
Vlaamse Overheid via Bloso wordt opgelegd, stimuleerde ons om binnen onze administratieve werking prioriteiten te stellen.
Ik geef u 2 voorbeelden:
De boekhoudkundige verwerking gebeurt vanaf 2011 op een gedetailleerder niveau, waardoor zowel de VSB tijdens de
dagelijkse werking en opvolging beschikt over nauwkeurige info, als u tijdens het financieel verslag dat hierna gebeurt door
Anneke Daems. Alle verwerkingen nemen inmiddels een halve dagtaak in beslag.
Ons periodiek tijdschrift slorpte dermate veel tijd op van de medewerkers, en de kost voor publicatie was niet te
onderschatten. Zoals gemeld in het verslag van RvB VSB werd dit onderdeel van de communicatie geschrapt.
Daarnaast de communicatie met u, onze leden, en uw schermers de hoofdbrok van de tijdsbesteding:
Telefoon: De trend van de voorbije jaren zet zich verder door. Het geluid van een rinkelende VSB telefoon wordt stilaan een
uniek gegeven.
Brief: Briefpost neemt ook verder af, en wordt bijna uitsluitend gebruikt voor officiële stukken en/of aanvragen.
Email: Dit is voor het secretariaat absoluut booming business! Het merendeel van uw aanvragen en info wordt via dit medium
verstuurd, en bijna steeds per kerende beantwoord indien mogelijk. Het handelt hierbij zeer vaak over onderwerpen die in (te)
detail op onze site beschreven staan, of gevolgen van onvolledige of foutieve info tussen club en schermer.
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Ik profiteer hierbij van de gelegenheid om bij u de VSB site extra te promoten voor zowel uw actueel clubnieuws,
mededelingen allerlei waaronder momenteel de VSB kwaliteitsenquête, reglementeringen allerlei, wedstrijdinfo via Nahouw,
enz... Raadpleeg dit communicatiemiddel bij uitstek en motiveer uw schermers om hetezelfde te doen.
Ik dank u voor uw aandacht en geef nu graag het woord aan Anneke Daems voor het financieel verslag, dat zij dit jaar
uitzonderlijk overneemt van Erik Bauwelinck die heden niet tijdig terug kon zijn van een buitenlandse verplaatsing.

c. Financieel verslag
De balans en resultatenrekening van 01/01/2011 tot 31/12/2011 werden toegevoegd in bijlage.
Verslag van de penningmeester:
Actief
Materiële vaste activa
De totale boekwaarde van de materiële vaste activa bedraagt €4.871,93. Dit bedrag is ongeveer evenredig verdeeld over
technologisch materiaal (computers) en materiaal dat in het verleden in de TSS werd geïnvesteerd. Het voorbije jaar werden
twee computers vervangen. De totale investering bedroeg ongeveer €2.000. De investeringen worden afgeschreven conform
de opgelegde afschrijvingsregels van BLOSO (over 5 jaar). Naar aanleiding van de verhuis zijn een aantal oudere toestellen
en computers opgeruimd.
Klanten
Het saldo openstaande facturen bedroeg op 31/12/2011 €36.493,37. Onze belangrijkste openstaande klant betreft BLOSO
voor ongeveer €30.000 en de F.F.C.E.B. voor ongeveer €2.000. De verklaring van het hoge openstaande saldo per 31/12/2011
is het feit dat wij als VSB drie afrekeningen hebben gestuurd naar BLOSO in december: afrekening SWMP project,
afrekening jeugdtrainer (Yannick Germeau) en een bijkomende afrekening van €10.400.
Liquide Middelen
Dit betreft het saldo op de bankrekening en in de kas per 31/12/2011. De negatieve bedragen zijn reeds betaalde voorschotten
waarvoor wij in de toekomst nog afrekeningen dienen te ontvangen.
Overlopende rekeningen actief
Over te dragen kosten
Dit betreft de vooruitbetaalde huur voor ons kantoor te Berchem. De provincie Antwerpen factureert niet volgens het
kalenderjaar en heeft reeds een deel van 2012 aan ons aangerekend. Het stuk dat betrekking heeft op 2011 is in kost genomen,
het stuk dat betrekking heeft op 2012 wordt via de over te dragen kosten overgedragen naar volgend jaar.
Verkregen opbrengsten
De is een belangrijke balanspost die ieder jaar terugkomt. Bloso betaalt voor de diverse basisopdrachten en facultatieve
opdrachten voorschotten uit. Per 1 april moet de VSB haar boekhouding rapporteren aan het BLOSO. Op basis van deze
rapportering en van de uitbetaalde voorschotten, maakt BLOSO een afrekening. Deze afrekening kan schommelen tussen de
10 à 20% van de totale kost. Dit betekent dat wij per 31/12/2011 nog ongeveer €33.000 moeten ontvangen van BLOSO
(verwachte ontvangst in juli 2012). Dit bedrag heeft de VSB reeds moeten voorfinancieren voor de gemaakte kosten.
Bij de berekening van de voorzieningen nog te innen subsidies hebben wij de nodige voorzichtigheid aan de dag gelegd.
Passief
Handelsschulden
De handelsschulden bestaan uit twee onderdelen. Enerzijds de nog te betalen leveranciers (voornamelijk de F.F.C.E.B. en
atleten – trainers). Anderzijds uit een voorziening voor nog te ontvangen facturen. Dit is een voorziening voor kosten reeds
gemaakt, maar waarvoor de factuur nog niet ontvangen was per 31/12/2011. De belangrijkste kosten hebben betrekking op de
topsportschool: BLOSO en het Ministerie van Onderwijs. Zij factureren op onregelmatige tijdstippen, maar voor een correcte
bepaling van het resultaat dienen wij de kosten per 31/12/2011 correct af te grenzen.
Bezoldigingen en sociale lasten
Voorziening vakantiegeld: Dit is een voorziening van 18,8% op de bruto bezoldiging van de medewerkers in vast
dienstverband zijn per 31/12/2011. Dit zijn de rechten opgebouwd in 2011, dewelke pas vanaf mei of juni 2012 zullen
uitbetaald worden.
Overlopende rekeningen passiva
De toe te rekenen kosten zijn vergelijkbaar met te ontvangen facturen. Toe te rekenen kosten hebben betrekking op
afrekeningen die in 2012 gaan komen, maar die deels nog betrekking hebben op 2011.
De over te dragen opbrengsten betreft een berekening voor de bepaling van de correcte afgrenzing van de omzet. Dit is een
post die ieder jaar terugkomt. Hierbij dient rekening gehouden te worden met twee zaken:
De leerlingen van de topsportschool betalen een inschrijvingsgeld van €1.000 voor een volledig schooljaar. Een schooljaar
loopt van september tot juni. Dus 6 van de 10 maanden hebben betrekking op 2012 en dienen dus overgedragen te worden;
Daarnaast zijn er ontvangen lidgelden en vergunningen. Een schermseizoen loopt van 1 oktober tot 30 september. Daarom
moeten de ontvangen lidgelden en vergunningen worden overgedragen voor 9 maanden.
Resultatenrekening.
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Zoals u reeds gezien heeft is de resultatenrekening verder uitgebreid. Dit is op vraag van BLOSO. Ieder jaar moeten wij
gedetailleerder rapporteren. Dus creatie van meer kosten- en opbrengstrekeningen.
Eerst zullen wij de kosten overlopen. In totaliteit zijn onze uitgaven met ongeveer €107.000 toegenomen. Uitleg voor deze
stijging zie later.
De categorie die begint met 60 heeft betrekking op de aankoop van materiaal. Tegenover vorig jaar is hier een zichtbare
stijging; in de categorie 61, betreffende aangekochte diensten en diverse goederen, is er nog een veel grotere toename. De
toename in beide catergorieën is vooral te verklaren door het feit dat vroeger veel meer kosten onder de categorie 64 (andere
bedrijfskosten) gepresenteerd werden (bijvoorbeeld de kosten m.b.t. voorbereiding en deelname internationale wedstrijden,
topsportschool,…).
Deze categorie wordt nu ook verder analytisch uitgesplitst op vraag van het BLOSO. Als wij het totaal van de categorie 61 en
64 nemen en wij vergelijken deze met vorig jaar, dan zien we dat de stijging in de 60 grotendeels overeenkomt met het
resterende “gat” in de 64 rekeningen:
31/12/2011

31/12/2010

B. Diensten en diverse goederen

209.834,89

122.926,20

G. Andere bedrijfskosten

5.041,43

100.927,42

214.876,32

223.853,62

-8.977,30

De belangrijkste kostenposten zijn: deelname en voorbereiding aan internationale wedstrijden (o.m. verplaatsingen en
verblijfkosten van deelnemers en sporttechnische medewerkers), kosten met betrekking tot diensten van kinesist, psycholoog
en gedetacheerd personeel, en het jeugdsportproject.
Zoals reeds aangehaald, is er een gevoelige toename in de kosten in het algemeen: deze toename situeert zich voornamelijk
in de personeelskosten (bijna €100.000). Hierbij moeten de volgende opmerkingen geformuleerd worden: Lucie Janssens
heeft één maand opleiding gegeven aan Kristien (waarvoor dank), waardoor wij voor het secretariaat te Berchem één maand
dubbele loonkost hebben gekend. Daarnaast is de maandelijkse loonkost van Kristien hoger dan deze van Lucie. Verklaring:
Barema’s van de Vlaamse gemeenschap. Dit heeft budgettair geen materiële impact aangezien wij subsidies ontvangen op
basis van de barema’s. Daarnaast is Yannick full time in dienst gekomen (Jeugdtrainerproject) en is Paul Corteyn het voorbije
jaar geassisteerd geweest door Seppe Van Holsbeke, Renaud Poizat en nu Simon Van Horen.
De afschrijvingslast is ongeveer gelijk gebleven.
De daling van de andere bedrijfskosten (64 rekening) hebben wij reeds behandeld bij de bespreking van de diensten en
diverse goederen.
De opbrengstrekeningen zijn het voorbije jaar ook verder uitgesplitst.
Onder de rubriek omzet is de opbrengsten is de inkomsten van de topsportschool de hoogste. Ongeveer €12.000 heeft
betrekking op inschrijvingsgeld ontvangen van de leerlingen van de topsportschool, en €8.000 heeft betrekking op een
tussenkomst van BLOSO voor de investeringen die wij 5 jaar geleden gedaan hebben (komt overeen met de afschrijvingslast
van het toe aangekochte materiaal; de afschrijvingskost en deze opbrengsten vallen volgend jaar weg).
De andere bedrijfsopbrengsten zijn sterk toegenomen. Dit is vooral te verklaren door de toegenomen werkingssubsidies van
het BLOSO (toename personeelskost) en hogere subsidie jeugdtrainer. Vorig jaar hebben wij ook meer ontvangen aan
regularisaties dan de bedragen die wij per 31/12/2010 hadden voorzien.
Per saldo sluiten wij af met een winst van €4.926,58. Dewelke zal toegevoegd worden aan de over te dragen winst. Wij
blijven verder focussen op een zuinig kostenbeleid en op het losweken van bijkomende subsidies.
Ik vraag u dan ook om de balans per 31/12/2011 goed te keuren.
De balans per 31/12/2011 wordt unaniem goedgekeurd.
Men maakt de melding, van de VSB te verwachten dat ze alle nodige aandacht schenken aan communicatie, dit om de
schermsport meer in de kijker te zetten. Tot op heden lijkt dit maar een zeer klein kost te zijn. De voorzitter geeft aan dat men
ook met de VSB Jeugdhappening de schermsport in de kijker zit. Helaas komen er nog weinig schermers op af maar we staan
er wel voor open. Daarnaast steekt de Commissie Promotie en Sponsoring, niet zozeer veel geld maar wel veel tijd in dit
thema. Zo komt het schermen veel vaker in de pers. Tot slot is wel de hoop om het aantal leden te laten toenemen maar dit
moet ook kunnen opgevangen worden door voldoende trainers en accommodatie. Daarom is het belangrijk om eerst aan de
basis te werken met voldoende opleidingen voor trainers.
d. Sportief verslag
ELS VERGAUWEN brengt verslag uit van de 5 Basisopdrachten. De presentatie werd toegevoegd in bijlage.
De linker kolom van de website van de VSB, is voorbehouden voor de clubs. Er wordt nogmaals een oproep gedaan aan de
clubs om artikels (met foto) door te sturen zodat we ze daar kunnen publiceren.
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De opkomst van het scheidsrechterweekend was goed. Helaas is de instroom hoger dan de uitstroom. Hiervoor zijn een
drietal redenen:
Men wordt K0 en stopt daarna
Men gaat studeren en wordt niet meer ondersteund door de club
Scheidsrechters die nog onterecht op de lijst stonden, werden geschrapt.

ELS VERGAUWEN brengt verslag uit over het Ethisch Verantwoord Sporten. De presentatie werd toegevoegd in bijlage.
De VSB koos de topic ‘fairplay’.
ELS VERGAUWEN brengt verslag uit over de Facultatieve Opdrachten: Jeugdsportproject en Sportkampen. De
presentatie werd toegevoegd in bijlage.
Er werd 1 sportkamp georganiseerd te Genk. Er namen 11 clubs deel aan het jeugdsportproject in 2011.
NELE SCHOUTERDEN brengt verslag uit van de Facultatieve Opdracht topsport. De presentatie werd toegevoegd in
bijlage.
Overzicht aangehaald resultaten:
Seppe Van Holsbeke
Koblenz – SB – 2e
Charleville – SB – 2e
New York – SA – 16e
Sheffield – EK – 15e
Munchen – SB – 3e
Nicolas Verhelle
Boedapest – JA – 38ste
Luxemburg – JA – 40ste

Laurent Ghijs
Lisieux – SB – 21ste
Reutlingen – SB – 37ste

Jules-Emile Devisscher
Kenten – CA – 2e
Godollo – CEE – 8ste
Mulheim – CA – 3e

Hanne Cooreman
Lignano – JA – 23ste

Servaas Breyne
Lignano – JA 36ste
Munchen – SB – 20ste

Pieter De Vos
Kenten – CA – 14e
Godollo – CEE – 13e

Bespreking slide 6:
Floret: Groot aanbod aan wedstrijden. Door de opkomst van de VSB-Beker verkiezen de jongeren dichter bij huis kennis te
maken met het wedstrijdgebeuren. Dit brengt een daling met zich mee op het vlak van deelname aan nationaal georganiseerde
wedstrijden.
Degen: Voornamelijk toename bij de jeugd. Bij de jongeren is er een daling. Zoals op floret, kan het zijn dat de
degenjongeren opteren voor ontmoetingen dichter bij huis. Ook voor deze categorie is er op nationaal niveau een groot
aanbod.
Sabel: Duidelijke stijging tov 2007. Er is meer aanbod voor deze categorieën en er is de invloed van de structurele werking
op sabel rond de topsportschool.
e. Topsportschool
NELE SCHOUTERDEN brengt verslag uit van de Facultatieve Opdracht topsport. De presentatie werd toegevoegd in
bijlage.

4.

Verslag commissies

Topsportcommissie
Nieuwe samenstelling. Afscheid van Eric Feyen en Bert De Mets. Beiden worden bedankt voor bewezen diensten. Yannick
Germeau vertegenwoordigd nu de topsporters. Hij is zelf lang actief geweest, is jong en is nog niet lang weg uit de actieve
stroom. An Daems vertegenwoordigd de Raad van Bestuur.
Technische commissie
Er wordt gevraagd om de Jeugdtainingen vroeger aan te kondigen.
Commissie Promotie en Sponsoring
Sinds een klein jaar zijn we met de cel “Website” bezig om een nieuwe versie van de website te bouwen. Hiervoor zijn we
begonnen met een korte behoefte analyse, om te kijken wat er mis liep op de huidige site en welke functionaliteiten we op de
nieuwe website wensen, keuze voor een technisch platform en de implementatie hiervan.
Tijdens de behoefte analyse zijn al snel enkele aandachtspunten naar voor gekomen, zoals de slechte ondersteuning van
Microsoft Office teksten, kalendermogelijkheden en een minder vlotte communicatie met de webmaster.
Deze puntjes zijn meegenomen naar de technische keuze van het nieuwe platform. We beginnen van een platform zodat we
niet alle functionaliteit zelf moeten schrijven. De keuze is gevallen op het gratis Drupal platform, een systeem van Belgische
makelij dat over heel de wereld gebruikt wordt, met als bekendste voorbeeld de site van het Witte Huis in de States.
Er was echter weinig kennis van dit specifiek platform bij de leden van de cel “Website” waardoor de implementatie met
vallen en opstaan verloopt. Ook de beschikbaarheid van de leden, die tussen werk en privé door aan de site werken heeft tot
nu toe niet voldoende gebleken om de site succesvol te laten opstarten.
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Eindgebruikerstraining heeft ook reeds plaatsgevonden, waar Els en Kristien een opleiding hebben gehad om met dit systeem
te werken.
Ondertussen zijn we wel vergevorderd en komt het einde in zicht. Het raamwerk is zo goed als klaar en hierna beginnen we
met de datamigratie van de gegevens uit de oude website naar de nieuwe omgeving.
We hopen dan ook dat we snel de nieuwe site aan u mogen voorstellen.

Scheidsrechterscommissie
Er is een tekort aan scheidsrechters. De visie van de VSC is een efficiënt arbitragebeleid. De VSC wil nog steeds samen
initiatieven nemen met de clubs. Het beleid dat tot op heden werd gevoerd, wordt verder gezet.
Alle mensen die zich vrijwillig inzetten voor de Vlaamse Schermbond worden heel erg bedankt! Zonder deze vrijwilligers,
die tijd noch verplaatsing sparen, zou de Vlaamse Schermbond niet zo kunnen functioneren.
5.

Ontslag schermkring Cyrano-Criterium en Gymnasia

Spijtig genoeg is er het ontslag van twee clubs. Schermkring Cyrano-Criterium moest hoofdzakelijk omwille van praktische
redenen ophouden te bestaan. Deze clubs heeft enkele zeer goede resultaten neergezet in het verleden.
Gymnasia heeft zelf zijn ontslag gegeven na enkele strubbelingen. Deze club zou blijven te bestaan maar is geen lid meer van
de VSB. Het ontslag werd doorgegeven aan de gemeente Beveren.

6.

Bekrachtiging deontologische code

De deontologische code werd opgesteld aan de hand van een voorziene template. Deze code vraag een engagement van
iedereen om mensenhandel te bestrijden.
De deontologische code werd eerder goedgekeurd door de Raad van Bestuur en nu unaniem bekrachtigd door de Algemene
Vergadering.
7.

Goedkeuring balans 2011

De balans wordt unaniem goedgekeurd.
8.

Kwijting van het bestuur

De Algemene Vergadering verleent unaniem kwijting aan het bestuur.

9.

Verslag provinciaal afgevaardigden

Antwerpse Vereniging der Schermkringen:
In het jaarverslag van 2011 werd het volgende fout genoteerd ! “Clubs moeten zelf hun subsidies aanvragen bij de provincie”
Ik was op deze vergadering persoonlijk aanwezig en dit werd niet vermeld.
De Antwerpse Vereniging van Schermkringen vzw doet elk jaar een subsidieaanvraag aan de Provincie en dit binnen de
gestelde termijn – zoals ook voor 2012.
Zoals de vorige jaren geven wij onze medewerking aan de volgende projecten :
- DASB - Doe aan Sportbeurs te Mechelen, principieel de laatste week van juni
- Antwerpen Sport – 7° Editie op zat. 15 sept. op “Park Spoor Noord”
Fencing Club Olympia richt haar jaarlijks Internationaal Tornooi in en dit met steun van de Provincie.

Limburgse Schermbond:
De Limburgse schermbeker wordt georganiseerd voor jongeren. 400 jongeren worden bereikt gespreid over 4 ontmoetingen.
Ook voor volwassenen zijn er 4 ontmoetingen. In de toekomst zou men trainingen willen organiseren op provinciaal niveau.
Men heeft sponsoring ontvangen van de provincie als bevestiging voor het volhouden. De Limburgse Schermbond betreurd
het initiatief van de VSB om op Vlaams niveau te werken.
Oost-Vlaanderen:
Vorig jaar hadden we ons tijdens onze Algemene Vergadering voorgenomen om het komende jaar het Oost-Vlaams
Kampioenschap terug te organiseren. Hierbij wilden wij er voornamelijk voor zorgen dat dit een gezamenlijk initiatief was
van de Oost-Vlaamse clubs en niet van één club apart. We zijn dan op zoek gegaan naar een geschikte zaal en een lege plaats
op de kalender. Dit bleek al geen gemakkelijke zoektocht. Op persoonlijk vlak hadden wij, de Raad van Bestuur, echter een
druk jaar en het aantal geschikte zalen die voor lang genoeg beschikbaar waren, was miniem, waardoor dit eerste deel dus
uiteindelijk nog niet is gelukt. Aangezien we vinden dat het doorgaan van het Oost-Vlaams Kampioenschap primeert op het
gezamenlijk karakter, hebben we op onze Algemene Vergadering dit jaar de vraag gericht naar de afzonderlijke clubs of er
interesse is om dit kampioenschap te organiseren. Vanuit de provinciale koepel zullen we dit evenement dan zoveel als
mogelijk te ondersteunen.
Naast de organisatie van het Oost-Vlaams Kampioenschap hebben we ook dit jaar weer het provinciaal subsidiedossier
ingevuld. We bouwen ondertussen reeds enkele jaren een reserve op met als uiteindelijk doel het aanschaffen van enkele
pisten die dan gebruikt kunnen worden door de verschillende clubs. Dit doel is er gekomen nadat gemeld was dat de subsidies
niet zomaar doorgegeven mochten worden aan de afzonderlijke clubs, zoals vroeger het geval was.
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Ten slotte plannen we het komende jaar wel enkele activiteiten meer te organiseren. Naar aanleiding van de positieve reacties
die we hebben opgevangen over de trainersopleidingen die door de VSB georganiseerd werden op o.a. de jeugdhappening,
hebben we Werner Huysmans gecontacteerd om ook op provinciaal niveau gelijkaardige sessies te organiseren.

Vlaams-Brabant:
Samenwerking met Limburg (vb. Limburgse schermbeker)
West-Vlaanderen:
Niet van toepassing
10. Verslag van de Veteranen
EK individueel in Hénin -Beaumont : 2011 Brons voor Leopold Pasmas (de totale uitslagen werden medegedeeld).
De kampioenschappen worden in de paar jaren gehouden per ploeg en in de onpaar jaren individueel.
Dit jaar sturen wij een degenploeg heren naar EK te Kalmar (Zweden).
We hadden Belgische kampioenschappen in Liège met meer dan 50 deelnames (uitslagen eveneens medegedeeld).
Er was ook een delegatie aanwezig op het WK veteranen.

11. Vergoeding scheidsrechters via VSB
De vraag wordt gesteld of de VSB kan terugkomen op zijn beslissing, scheidsrechters niet meer te vergoeden via de VSB. De
VSB erkend het probleem, dat het moeilijk is voor clubs om scheidsrechters via de officiële weg te vergoeden. Het is echter
onmogelijk voor de VSB dit te doen. Ten eerste is de pool van scheidsrechters te klein. Hierdoor is het bijna onmogelijk om
een scheidsrechter te vinden als die wordt aangevraagd. Ten tweede zullen dan de kosten toch terug worden gevraagd bij de
clubs. De officiële uitbetaling van scheidsrechters vraag immers een hoge extra kost van het sociaal secretariaat. De VSB
heeft al meermaals de vraag gesteld aan de VSF om hier een oplossing voor te zoeken maar zonder antwoord. Een gewone
vrijwilligersvergoeding geven is moeilijk omdat deze al wordt gebruikt door de clubs en men zo aan het maximum zit. Het is
dus voorlopig niet mogelijk. We zullen blijven vragen aan de VSF om hier een oplossing voor te zoeken. Ook voor trainers is
dit nuttige informatie.
12. Vastleggen bedragen vergunningen en lidgelden
Er wordt noch een verhoging, noch een verlaging doorgevoerd met betrekking tot de vergunningen en het clublidgeld.
35 EUR voor een nationale vergunning voor het seizoen 2012-2013
15 EUR voor een administratieve, club of trainersvergunning voor het seizoen 2012-2013
124 EUR clublidgeld voor het seizoen 2012-2013
De prijszetting wordt unaniem aanvaard.
13. Goedkeuring begroting 2012
De begroting wordt besproken door de penningmeester ad interim An Daems
Vooreerst wens ik te stellen dat de begroting een levende materie is. De begroting die u ontvangen heeft is deze die
momenteel het dichtst aansluit bij de werkelijkheid, maar deze kan kortelings in positieve zin wijzigen. Alles hangt
af of wij promoveren als federatie en van het feit of Paul Corteyn zijn trainer A diploma behaalt.
Momenteel hebben wij een begroting in evenwicht, klein verlies, maar langs inkomsten zijde zijn wij heel
conservatief geweest. BLOSO heeft te kennen gegeven dat de manier van afrekenen kan/zal wijzigen. Normaal
moeten wij in 2012 in staat zijn om een gelijkaardig resultaat neer te zetten.
Daarnaast hebben wij voor de volledigheid ook het budget topsport en jeugdsport toegevoegd. Dit is voor de VSB
een nuloperatie. Wij ontvangen deze middelen, maar wij moeten ze ook “doorgeven”.
Mag ik u vragen om de begroting voor 2012 te willen goedkeuren.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de voorgestelde begroting.

De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid.
De vergadering wordt gesloten.
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