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

VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND vzw GEHOUDEN OP
VRIJDAG 22 MAART 2013 IN HUIS VAN DE SPORT, BOOMGAARDSTRAAT 22 TE BERCHEM

Aanwezige bestuursleden:
De heren OLIVIER ANTONIS, JEAN-LOUIS DE HASQUE, XAVIER FOULON, DIRK VAN DE WALLE, ERIK BAUWELINCK en
PIET WAUTERS, mevrouw AN DAEMS
Aanwezige stafleden:
Mevrouw EVY VAN COPPENOLLE, mevrouw TAMARA VERLEYEN en meneer MATTHIAS VAN SCHOONBEEK
Aanwezige clubs of vertegenwoordigd bij volmacht:
De Maneschermer vertegenwoordigd door de heer Johan VAN STEELANDT
Degencentrum Rheynaerde vertegenwoordigd bij volmacht door de heer DRIES PAUWELS
Flanders Fencing vertegenwoordigd bij volmacht door de heer STEVEN GORDTS
Sint-Michielsgilde Gent vertegenwoordigd bij volmacht door de heer ERIK BAUWELINCK
K.S.S.M.A Ronse vertegenwoordigd bij volmacht door de heer GUY STEURBAUT
Schermkring Omnisword vertegenwoordigd door de heer ERIC FEYEN
Schermacademie Wezowski vertegenwoordigd door de heer JEAN-PAUL VANCEULEBROECK
Schermkring Excalibur vertegenwoordigd door de heer PIETER VANDESANDE
Schermclub Parcival vertegenwoordigd bij volmacht door de heer TOM PIJNENBORG
Schermgilde de Klauwaerts vertegenwoordigd door de heer DIRK VAN DE WALLE
Schermkring “Lafayette” vertegenwoordigd door de heer WIM VAN DER WOLF
Schermkring Herckenrode vertegenwoordigd bij volmacht door de heer ERIK SWENNEN
Schermkring Skirmjan vertegenwoordigd bij volmacht door de heer RIK BREBELS
Vast Als Eik vertegenwoordigd door de heer RIK BREBELS
Verontschuldigde club:
Fencing Club Olympia
Scherma Aalst
Schermkring Koksijde
Schermkring Sint-Niklaas
Sint-Michielsgilde De Hallebardiers
Afwezige clubs:
Antwerps Scherm Centrum
De Tempeliers
K.T.S.C. Catena
Schermkring Hesbania
Schermclub Jarnac
Aanwezige ereleden:
De heer Marcel Minnen, Schermclub Parcival
De heer Frank Delhem, Cyrano
Verontschuldigd:
Afgevaardigden van de EVBVS

1.

Verwelkoming en registratie van aanwezigheden en de mandaten

De aanwezigheidslijst wordt getekend.
OLIVIER ANTONIS opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er zijn 867 stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd. 14 clubs zijn aanwezig of vertegenwoordigd. Het totaal aantal
stemgerechtigde bedraagt 1276. Het totaal aantal aangesloten clubs bedraagt 24.
De voorzitter haalt de mail aan van Schermkring Herckenrode als zou de AV niet rechtsgeldig zijn en waarin opgeroepen
wordt om niet aanwezig te zijn op deze algemene vergadering. Deze mail is volgens de RvB gebaseerd op foutieve en
misleidende informatie. De vertegenwoordiger van Herckenrode neemt het woord en zegt dat ze bij Herckenrode enkel een
knuppel in het hoenderhok wouden gooien. Zij stellen zich de vraag of de RvB representatief is voor het schermen in
Vlaanderen; volgens Herckenrode is dit niet het geval, zij vinden zich dan ook niet terug in het voorstel tot statutenwijziging.
Herckenrode wil een representatieve spreiding van de provincies, de clubs, en de wapens.
Erik Swennen klaagt ook aan dat de Raad van Bestuur actief bepaalde mensen aanspreekt om zich te engageren als
vrijwilliger binnen de RvB en de andere organen van de VSB, en andere niet.
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Olivier Antonis besluit dat het quorum nodig om de statutenwijzing te stemmen niet aanwezig is maar drukt er wel op dat het
de betrachting is van de RvB om representatief te zijn voor het schermen in Vlaanderen, zoals bij het aantreden van de
huidige RvB gesteld is. Dit blijft zo.
Francis Crahay wat betreft de pluraliteit: een homogene club kan ook de boel doen draaien, maar de perceptie vandaag is er
dat dat niet zo is. Het is een signaal als er mensen zich vragen stellen.
Xavier Foulon wijst erop dat de RvB naar buiten toe communiceert als een homogeen orgaan, maar intern vertegenwoordigen
zij heel afwijkende opinies. Het is evident dat je als bestuur als 1 blok naar buiten treedt.
De Maneschermers willen het punt later bespreken, maar vinden het een positief signaal dat meer clubs actief willen
deelnemen. Maar het is een medaille met 2 kanten, de clubs moeten kandidaten voorstellen.
Eric Feyen wijst er bovendien op dat als de clubs een punt naar voren willen brengen, ze met 1/5e van de stemmen een AV
bij elkaar kunnen roepen. Dus je hebt meer dan 1 kans om te communiceren met het bestuur.
Er wordt voorgesteld om de agenda in volgorde af te werken.

2.

Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
3.

Aanvaarding nieuwe club Flanders Fencing

Het lidmaatschap is op vorige RvB provisoir aanvaard. De club voldoet aan alle voorwaarden.
Onze 24e schermkring wordt unaniem aanvaard.
4.

Verslag van de Raad van Bestuur

a.

Verslag van de voorzitter

2012 was een bijzonder moeilijk jaar, met heel wat praktische tegenslagen. Niettemin zijn we erin geslaagd onze sportieve
werking verder uit te bouwen. Een selectie voor de OS met Seppe Van Holsbeke moest het hoogtepunt worden, maar dat
werd net niet gehaald. Aan de basis blijft er echter heel wat potentieel. We hebben talentvolle jongeren die onverdroten
verder werken, en de ondersteuning van de VSB, rechtstreeks en via clubs, wordt verder uitgebouwd. Details daarover
worden verder in de vergadering bekeken
b.

Verslag van de secretaris-generaal

Geachte aanwezigen,
2012 liep niet altijd op ronde wieltjes: een herhaalde personeelswissel, langdurige ziekte en een aanzienlijke administratieve
werklast resulteerden in communicatie die niet altijd tijdig en volledig was. We hebben Vlaamse Schermbond een vlotter
2013 gewenst, en lopen inmiddels in.
Vlaamse Schermbond vzw wil daarbij via de aangesloten clubs schermers helpen vormen tot gezonde en sportieve personen
op diverse niveaus . Diezelfde Vlaamse Schermbond is een vereniging zonder winstdoel die poogt om de bescheiden eigen
middelen te vermenigvuldigen en volledig in onze sport te investeren; Daardoor kan een beperkte staf ondersteuning bieden
aan een werking die voornamelijk op vaak te weinig gewaardeerde vrijwilligers draait. Met het voorstel om het aantal
bestuurders uit te breiden, beogen wij o.a. als bestuurdersgroep een grotere bijdrage te kunnen leveren bij administratie,
boekhouding, reglementen, scheidsrechtersopleiding, …
Ik ervaar daarnaast de negatieve communicatie van de laatste weken als een oprisping, die de ware boodschap verdringt, en
die niets met onze sport te maken heeft; als bestuurder ga ik liever op mijn gezicht dan ook maar te overwegen om op
chantage in te gaan, of aan een welles-nietes spelletje mee te doen.
Ik verzoek allen vanavond, zoals vorig jaar, de oude historische koeien in de sloot te laten, en constructief te participeren aan
deze jaarlijkse algemene vergadering van onze vzw.
Dank alvast voor uw aanwezigheid en constructieve bijdrage!

c. Financieel verslag
De balans en resultatenrekening van 01/01/2012 tot 31/12/2012 werden toegevoegd in bijlage.
Verslag van de penningmeester:
De jaarrekening bestaat uit een balans en een resultatenrekening. De balans bestaat uit twee delen:
Actief: overzicht van al onze bezittingen en vorderingen
Passiva: de uit het verleden opgebouwde overgedragen winsten en de schulden.
De balans is eigenlijk een foto per 31/12/2012. De resultatenrekeningen is de samenvatting van al onze gemaakte kosten en
geïnde inkomsten en subsidies gedurende het voorbije jaar.
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Actief
Materiële vaste activa
De totale boekwaarde van de materiële vaste activa bedraagt 7.008,63 €. 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 en materiaal gekocht voor de topsportschool. De totale investeringen bedroegen ongeveer 4.600 €.
De investeringen worden afgeschreven conform de opgelegde afschrijvingsregels van BLOSO (over 5 jaar).
Klanten
Het saldo openstaande facturen bedroeg op 31/12/2012 72.935,81 €. Onze belangrijkste openstaande klant betreft BLOSO
voor ongeveer 38.000 € en de Ligue voor ongeveer 5.000 €. De overige “klanten” betreffen clubs die nog licenties moeten
betalen en schermers/deelnemers aan tornooien die nog kosten moeten terugbetalen aan de VSB. De verklaring van het hoge
openstaande saldo per 31/12/2012 is het feit dat wij als VSB twee belangrijke afrekeningen hebben gestuurd naar BLOSO
eind december: afrekening SWMP project en afrekening jeugdtrainer (YG).
Liquide Middelen
Dit betreft het saldo op de bankrekening en in de kas per 31/12. De negatieve bedragen zijn reeds betaalde voorschotten
waarvoor wij in de toekomst nog afrekeningen dienen te ontvangen. Aangezien wij nog aanzienlijke bedragen dienen te
ontvangen (zie bespreking klanten) en wij meer kosten dienden vooruit te betalen.
Overlopende rekeningen actief
Over te dragen kosten
Dit betreft de vooruitbetaalde huur voor ons kantoor te Berchem, vooruitbetaalde verzekeringen en vooruitbetaalde kosten
voor tornooien en stages dewelke begin januari 2013 zullen plaatsvinden.
Ter illustratie van het principe van de overlopende rekeningen actief: de provincie Antwerpen (huur) factureert niet volgens
het kalenderjaar en heeft reeds een deel van 2012 aan ons aangerekend. Het stuk dat betrekking heeft op 2012 is in kost
genomen, het stuk dat betrekking heeft op 2013 wordt via de over te dragen kosten overgedragen naar volgend jaar.
Verkregen opbrengsten
De is een belangrijke balanspost dewelke ieder jaar terugkomt. BLOSO betaalt voor de diverse basisopdrachten en
facultatieve opdrachten voorschotten uit. Per 1 april moet de VSB haar boekhouding rapporteren aan 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 ingediende kosten. Dit betekent dat wij per 31 december 2012 nog ongeveer 38.000 €
moeten ontvangen van BLOSO (verwachte ontvangst in juli 2013). Dit bedrag heeft de VSB reeds moeten voorfinancieren
voor de gemaakte kosten.
Eenvoudig voorbeeldje: stel je hebt 100 € kosten gemaakt; je ontvangt als voorschot 80 € subsidie. De overige 20 €
ontvangen wij pas in juli van het volgende jaar. Maar wij moeten de bewuste 100 € wel al betalen aan onze leveranciers,
schermers, personeel, scheidsrechters,…
Bij de berekening van de voorzieningen nog te innen subsidies hebben wij zoals in het verleden de nodige voorzichtigheid
aan de dag gelegd.
Passief
Eigen Vermogen
Het eigen vermogen van de VSB betreft de overgedragen overschotten van het verleden, dewelke 17.228,15 €. Indien de
Algemene Vergadering straks de balans goedkeurt, wordt er 2.569,82 € toegevoegd aan de overgedragen overschotten.
Handelsschulden
De handelsschulden bestaan uit twee onderdelen. Enerzijds de nog te betalen leveranciers (voornamelijk het Ministerie van
Onderwijs, de Ligue Francophone en atleten – trainers). Anderzijds uit een voorziening voor nog te ontvangen facturen. Dit is
een voorziening voor kosten dewelke reeds gemaakt zijn, maar waarvoor de factuur nog niet ontvangen was per 31 december
2012. De belangrijkste kosten hebben betrekking op de TSS (BLOSO (huur zaal TSS) en het Ministerie van Onderwijs (loon
Paul Corteyn)), afrekeningen verzekering en de laatste schijf van het jeugdsportproject).
Bezoldiging 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 december 2013. Dit zijn de rechten opgebouwd in 2012, dewelke pas vanaf mei of juni 2013 zullen
uitbetaald worden. De voorziening is gedaald door de personeelswissels gedurende het voorbije jaar (bij vertrek van een
werknemer wordt het vakantiegeld van de betrokken werknemer afgerekend).
Overlopende rekeningen passiva
De toe te rekenen kosten zijn vergelijkbaar met te ontvangen facturen. Toe te rekenen kosten hebben betrekking op
afrekeningen die in 2013 gaan komen, maar die deels nog betrekking hebben op 2012.
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:
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De leerlingen van de TSS betalen een inschrijvingsgeld van 1.000 €
voor een volledig schooljaar. Een schooljaar loopt van september tot juni. Dus 6 van de 10 maanden heeft betrekking op 2013
en dient 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.
Zoals u reeds gezien heeft is het aantal rekeningen in de resultatenrekening verder uitgebreid. Dit is op vraag van BLOSO.
Ieder jaar moeten wij gedetailleerder rapporteren. Dus creatie van meer kosten- en opbrengstrekeningen. Opmerking: voor
2013 gaan wij een nieuw boekhoudplan ontvangen.
Belangrijk hierbij zijn de laatste twee cijfers van de rekening:




De rekeningen eindigend op 00 hebben betrekking op basisopdracht 3
(kaderopleiding en bijscholing)
De rekeningen eindigend op 10 hebben betrekking op basisopdracht 4
(begeleiding sportclubs en informatieplicht)
De rekeningen eindigend op 20 hebben betrekking op basisopdracht 5
(promoten van de eigen sporttak)





De rekeningen eindigend op 30 hebben betrekking op basisopdracht 1
(organisatie van competitieve sportbeoefening)
De rekeningen eindigend op 40 hebben betrekking op basisopdracht 2
(organisatie van recreatieve sportbeoefening)
De rekeningen eindigend op 70, 71, 71 en 73 hebben betrekking op
topsport waarbij 71 betrekking heeft op de TSS

Eerst zullen wij de kosten overlopen. In totaliteit liggen onze uitgaven ongeveer in lijn met vorig jaar.
De categorie die begint met 60 hebben betrekking op de aankoop van materiaal.
De categorie 61 betreft de aangekochte diensten en diverse goederen. Deze categorie is zeer ruim. Deze categorie moet ook
verdere analytisch uitgesplitst worden.
De belangrijkste kostenposten zijn: deelname en voorbereiding aan internationale wedstrijden (verplaatsingen,
verblijfkosten,… van deelnemers, en sporttechnische medewerkers), kosten met betrekking tot diensten van kinesist,
psycholoog en gedetacheerd personeel, het jeugdsportproject en werkingskosten.
De totale personeelskost is ongeveer gelijk gebleven. Wij hebben in 2013 ongeveer 5 vte’s mensen tewerkgesteld. Dit is
vergelijkbaar met vorig jaar (ondanks de personeelswissels). De wedden worden betaald volgens vastgelegde barema’s.
De afschrijvingslast is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar omwille van de investeringen.
De andere bedrijfskosten betreffen de te recupereren kosten. Dit zijn kosten die wij voorgeschoten hebben voor schermers en
deze moeten die aan ons terugbetalen.
De opbrengstrekeningen zijn het voorbije jaar ook verder uitgesplitst.
Onder de rubriek omzet in de opbrengsten zijn de inkomsten van de TSS de hoogste. 11.600 € heeft betrekking op
inschrijvingsgeld ontvangen van de leerlingen van de TSS.
De andere bedrijfsopbrengsten zijn sterk toegenomen. Vorig jaar hebben wij meer ontvangen aan regularisaties dan de
bedragen die wij per 31 december 2011 hadden voorzien. Daarnaast hebben wij subsidies ontvangen van VIA en BOIC. En
trachten wij zoveel mogelijke kosten te recupereren.
Per saldo sluiten wij af met een winst van 2.569,82 €. 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 december 2012 goed te keuren.

Vraag van Eric Feyen n.a.v. de geldstroom naar de Belgische Federatie. Die krijgt nu ad hoc geld. Men probeert nu de balans
daar zo klein mogelijk te houden. In 2011 was de bijdrage klein omdat men het geld heeft opgedaan dat nog op de rekening
stond.
Nu is de bijdrage terug groter, maar er wordt zoveel mogelijk vanuit de bonden zelf betaald. Wat betaald wordt is geen
bijdrage, maar zijn effectieve kosten. Medailles, lidgeld BOIC, FIE en EFC. Het balanstotaal is een 6.000 euro.
De Maneschermer: vraagt naar verschuiving van 2011-2012, dit is te wijten aan de verschuiving binnen de types
vergunningen, niet aan het aantal vergunningen.
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d. Sportief verslag
Na een beknopt verslag van de resultaten van de Olympische belofte van Seppe voor Rio 2016 vraagt Eric Feyen naar meer
informatie omtrent de vergoedingen voor scheidsrechters. Deze vraag is zeker 4 keer aan de VSF gesteld, maar ze kunnen ons
niet helpen buiten de zaken die we zelf al weten en doen. We willen dit zeker graag voorzien voor onze scheidsrechters, maar
als we dat fiscaal correct willen doen, is dit voor de VSB onbetaalbaar, want gezien BLOSO geen scheidsrechters wenst te
subsidiëren, moet het uit eigen middelen.
Bij de Senioren zien we Seppe Van Holsbeke, Laurent Ghijs en Robrecht Van Cleemput op de BLOSO lijst van elitesporters.
Laurent en Robrecht zijn daar bijgekomen ten opzichte van 2011.
Bij de jongeren hebben wij regelmatig nieuwe schermers bij de beloften en bij de beloftevolle jongeren: 5 schermers en er
zijn 30 geïdentificeerde topsport talenten.
De VSB betaalt de kosten van de schermers die naar EK en WK gaan. Alle selectiewedstrijden moeten ze zelf betalen, enkel
kosten van elite schermers worden door de VSB betaald en dat was in 2012 enkel Seppe.
De lijsten kunnen geraadpleegd worden op de website.
F. Crahay: In welke mate kunnen wij beloftevolle jongeren aanduiden, om hen meer te laten trainen, en meer dagen van
school afwezig te laten zijn.
Dit wordt toegekend op objectieve gegevens, en kunnen wij niet manipuleren. Maar als je geselecteerd wordt voor een
internationaal tornooi kan je daar een attest voor krijgen van de VSB.
De Maneschermer maakt de opmerking dat er op dit moment geen enkele ondersteuning is van degenen die hun best doen,
maar niet naar de topsportschool willen gaan. Het is de betrachting van de RvB om ten minste te onderzoeken om op een 2e
wapen een gelijkaardige structuur uit te bouwen, niet noodzakelijk met TSS. Maar de betrokken trainers moeten daar tijd
voor hebben. In 2013 verliezen we 50% van onze subsidies voor de pool jeugdtrainer (i.e. Yannick Germeau). Dus voorlopig
is er geen ruimte om de trainersstaf daarin uit te breiden. Er is ook gepolst bij trainers op degen en floret om daar een
structuur in uit te bouwen. We zien dat op floret (Herckenrode) en op degen bij (Sint-Michielsgilde) daar club initiatieven
zijn en zouden die graag uitbreiden naar bondsniveau.
Daarnaast is er nu al de parallelstroom waar de elitesporters en de beloftevolle jongeren ondersteund worden door Yannick
Germeau.
Francis Crahay stelt dat we ons selectiesysteem moeten aanpassen, want het is te duur. Olivier Antonis wijst erop dat we erin
geslaagd om ons eigen beleid te voeren in die zin dat naast de trajecten die al bestonden, er een derde traject is bijgekomen
om selecties te bekomen, de zogenaamde wild cards.

5.

Goedkeuring Balans 2012

De balans per 31/12/2012 wordt unaniem goedgekeurd.
6.

Kwijting van het bestuur

Er is kwijting verleend aan het bestuur., met onthouding van Omnisword...
7.

Wijziging van de Statuten

Er is geen voldoende aanwezigheidsquorum voor een stemming over de statutenwijziging. De voorstellen worden overlopen
en becommentarieerd.
Omnisword wijst op het feit dat het niet onverstandig is om de limiet van 3 leden per club te behouden. Openstellen vinden
zij geen goede zaak. Een uitbreiding naar 7 naar 9, is voor hen aanvaardbaar mits volgende bedenking: Is het haalbaar
telkens 9 leden bij elkaar te krijgen en is er geen creatievere oplossing?
Xavier Foulon geeft duiding bij de uitbreiding van 7 naar 9. 7 personen in de RvB dateert uit een tijd dat we als federatie veel
kleiner waren dan nu. We hadden toen slechts 2 stafleden, geen topsportschool, nauwelijks 1 commissie en een pak decreten
waren toen nog niet van kracht. Vandaag slagen we er niet meer in met 7 personen alle dossiers ter dege te beheren. Het is
een praktische nood om uit te breiden
De vraag rijst of dit oplosbaar is met een uitbreiding van de RvB? Kunnen we niet in een andere organisatie werken?
Misschien willen vrijwilligers dit wel opvangen?
Xavier Foulon wijst erop dat de nood aan extra mankracht zich situeert op alle niveau's: de RvB, de staf en de comissies. De
nood binnen de RvB is slechts het topje van de ijsberg. Commissies kunnen steeds ad hoc worden uitgebreid. Voor een
uitbreiding van de staf zijn we decretaal – lees: financieel – gebonden. Een uitbreiding van de RvB vergt een
statutenwijziging, zoals nu voorgesteld.
Er wordt gesteld dat er een structureel communicatieprobleem is van de VSB naar de clubs toe. De fout ligt ook bij de clubs.
Sommige clubs zijn van oordeel dat een paritaire vertegenwoordiging per regio en wapen in de RvB verplicht moet worden
om hieraan te verhelpen.
Eric Feyen is hier niet mee akkoord. We hebben nu een structuur en kunnen op een andere manier werken. De wisselwerking
moet ook van de clubs komen. Zowel de clubs als de RvB moeten nadenken over wat er kan gedaan worden om die
wisselwerking te verbeteren.
Olivier Antonis haalt de website aan als een voorbeeld waarom het misloopt en waarom we de RvB willen uitbreiden. De
website zou moeten worden onderhouden door de staf. Door de vele stafwissels is dit niet meer gebeurd. Dat is een probleem
van onderbezetting en te hoge werklast van de staf. Het is ook een goed voorbeeld van een scheeftrekkende commissie. De
CPS heeft goed werk verzet, beslissingen genomen voor een nieuw platform, ondersteund door de RvB. Dit is al in 2011
gebeurd. We kunnen niet buiten de staf, maar we kunnen de staf niet uitbreiden. Wel de vrijwilligers. Maar het is verre van
evident. Er zijn plannen maar uiteindelijk gebeurt het niet. Die website is maar een van zulke problemen.
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Xavier Foulon heeft een lijst opgesteld van verantwoordelijkheden / dossiers die de RvB moet beheren. Het is de bedoeling
om tot een georganiseerd dossierbeheer te komen.
Erik Swennen vraagt zich af of er ooit aan de clubs gevraagd is om vrijwilligers te leveren? Dit wordt elk jaar herhaald op
zowel de av, als op de clubvergadering in juni. Bovendien worden mensen ook persoonlijk aangesproken. Het is gewoon heel
moeilijk om mensen aan te trekken. Erik Feyen merkt op dat mensen moeten weten voor ze zich willen engageren waar ze
zich voor engageren. Dirk van de Walle besluit dat we moeten formuleren en communiceren welke hulp nodig is.
Xavier Foulon wil nog even terugkomen op het feit dat er maximum 3 bestuurders van 1 bepaalde club zouden mogen zetelen
in de RvB. Het probleem van het 'principe' is secundair. Het primaire probleem is de praktische toepasbaarheid. Onze statuten
definiëren niet hoe geteld moet worden: op basis van de vergunning? Of op basis van de voordragende club? Wat als een
bestuurder transfereert? Principieel moet de vraag worden gesteld of “clubvertegenwoordiging” het beste criterium is als men
“heterogene strekkingen” bij middel van quota vertegenwoordigd wil zien. Zijn quota voor bijvoorbeeld trainers,
scheidsrechters, schermers, recreanten, veteranen, ... dan niet minstens even verdedigbaar? De Raad van Bestuur is van
oordeel dat alle bestuurders zich dienen in te zetten voor alle leden en als dusdanig zich club-, regio- en wapenneutraal horen
op te stellen.
Erik Swennen maakt gewag van een onregelmatigheid rond een transfer van een lid van de RvB, waarover Eric Feyen
verduidelijking vraagt. Xavier Foulon geeft aan dat op het eind van het seizoen het iedere sporter vrij staat te transfereren
zoals decretaal bepaald, en dat er inzake het lid van de RvB geen sprake is van een onregelmatigheid. De overstap van club
betreft een private keuze van de bestuurder in kwestie waar de Algemene Vergadering niet hoeft in gekend te worden.
Het is de statutaire taak van de Algemene Vergadering om statutenwijzigingen voor te stellen en goed te keuren. Omwille van
juridische noden heeft de Raad van Bestuur uitzonderlijk zelf voorstellen geformuleerd. De Raad van Bestuur hoopt dat dit
debat aanleiding geeft tot nieuwe voorstellen. Clubs kunnen zich daarbij baseren op de voorliggende voorstellen.
Er wordt een buitengewone algemene vergadering gepland om over statutenwijzigingen te stemmen.
8.

Voordracht ereleden

De RvB draagt 3 ereleden voor als blijk van erkentelijkheid: Lucie Janssens, Frank Delhem en Marcel Minnen. Lucie wenst
de voordracht niet te aanvaarden. Er hoeft niet gestemd te worden. Beide ereleden worden met handgeklap aanvaard
Het palmares van beide schermers zal op de website geplaatst worden.
9.

Verkiezing leden van de Raad van Bestuur

De geplande verkiezing wordt uitgesteld tot de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering.
Eric Feyen vraagt of er op dezelfde dag kan gestemd worden over de samenstelling van de RvB en de statutenwijziging.
Xavier Foulon geeft aan dat er door het vereiste aanwezigheidsquorum in combinatie met mogelijks meerdere voorstellen tot
wijzigingen een carroussel aan buitengewone vergaderingen zou kunnen op gang worden getrokken. Er staan belangrijke
beslissingen op de agenda van de Raad van Bestuur die bij voorkeur door de nieuwe ploeg zouden moeten worden genomen.
Daarom, en om statutaire redenen, zal de verkiezing gepland worden op de eerstvolgende buitengewone algemene
vergadering.

10. Vraag 1 De Maneschermer mbt Promotie van de schermsport. Communicatieplan
Het is aangewezen de promotie van de schermsport op een strategische wijze op te zetten. Het lijkt ons het beste een centraal
budget voor promotie aan te wenden zodat een veelheid van communicatie-instrumenten kan ingezet worden.
Heeft de VSB een jaarlijks communicatieplan?
Wat zijn de doelstellingen van deze communicatie?
Welke communicatie-instrumenten worden ingezet en met welk resultaat?
Als het aantal Vlaamse schermers een indicator is van promotie van de schermsport, hoe is de evolutie van het aantal
schermers gedurende de laatste jaren?
Indien de VSB geen jaarlijks communicatieplan heeft, of indien dit te weinig ambitieus is, kan dit opgezet worden?
Antwoord:
De VSB heeft een vierjarig beleidsplan en een jaarlijks actieplan. In beide plannen wordt de promotie van de schermsport
voorzien. Beleidsuitdaging 9 in het beleidsplan is de “opmaak van een gedetailleerd communicatie- en promotieplan voor de
volledige beleidsperiode, en bij ieder(e) nieuw(e) project/activiteit.” Beleidsuitdaging 14 is het “meer inschakelen van de pers
ter promotie van de schermsport.” In september 2013 voorzien we duidelijkheid te hebben over welke clubs nood hebben aan
begeleiding bij hun sportpromotionele werking (BO4.Bgl 4.1). In december 2014 voorzien we tools ontwikkeld te hebben
voor de organisatie van promotieactiviteiten (BO4.Bgl 4.2).
De eerste doelstelling van meer doorgedreven promotie vanaf 2015 zal zijn om het ledenbestand gevoelig te laten groeien. De
tweede doelstelling zal zijn het schermen meer bekendheid en hopelijk ook meer visibiliteit te geven. Wat die tweede
doelstelling betreft moeten we realistisch blijven: de media-aandacht zal gering blijven zolang we geen absolute topresultaten
zien.
Er is op dit moment communicatie via de website en Facebook, er worden initiaties gegevens, en contacten met de pers zijn
opgezet en worden onderhouden. Er zijn flyers beschikbaar waarop contactgegevens van de clubs staan. Die flyers worden
uitgedeeld bij initiaties. Op de website bestaat een rubriek “Start to fence” met informatie voor niet-schermers die interesse
hebben voor onze sport.
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Het aantal Vlaamse schermers is geen goede indicator, aangezien ongeveer de helft van onze clubs met een of andere vorm
van ledenstop zit. De laatste jaren is het aantal vergunde schermers ongeveer gelijk gebleven (tussen 1200 en 1300).
Het vierjaarlijks beleidsplan schetst een kader waarbinnen een communicatieplan voorzien is. De praktische invulling
daarvan is voorzien in 2013 en 2014. Het jaarlijks actieplan kan steeds aangepast worden aan de omstandigheden. Indien het
plan te weinig ambitieus is, kan dat inderdaad bijgestuurd worden. De eerste impuls daartoe wordt gegeven door de
Commissie Promotie en Sponsoring (CPS). Nieuwe leden voor die commissie zijn van harte welkom.
De CPS maakt jaarlijks een budget op, dat door de RvB en bij uitbreiding door de AV wordt goedgekeurd. Voor promotie
zijn wel degelijk middelen beschikbaar.
11. Vraag 2 De Maneschermer mbt Verloning en beschikbaarheid van trainers
De verloning van trainers is een bijzonder aandachtspunt geworden. Dit mede door introductie en promotie van meer
professionele boekhoudpakketten (o.a. via Dynamo). Dit is een goede evolutie.
Heeft de VSB zicht op de wijzen (vrijwilligersvergoeding, zelfstandige, al dan niet in bijberoep,…) waarop
Vlaamse trainers in de schermsport verloond worden?
Bestaat er ondersteuning voor de clubs die op dit vraag advies vragen aan de VSB, zodat elke club niet op eigen
houtje aan de slag moet?
Bestaat er een lijst van beschikbare trainers die accuraat bijgehouden wordt en aanduidt op welke momenten zij
eventueel beschikbaar zijn?
Verkent de VSB actief trainerspotentieel, ook over de taalgrens en de landsgrenzen?
Antwoord:
De VSB houdt niet systematisch bij hoe trainers vergoed worden. Niettemin weten wij via ons netwerk bij clubs dat trainers
vergoed worden op verschillende manieren.
De VSB ondersteunt alle clubs die daarnaar vragen.
Er is een lijst van trainers die bijgehouden wordt. Ze is zo accuraat als de informatie die ons bereikt dat toelaat. Op dit
moment geeft die lijst niet aan op welke momenten die trainers beschikbaar zijn.
De VSB heeft bij herhaling oproepen voor trainers gelanceerd om clubs te helpen, met wisselend succes.
Het trainersbestand in Vlaanderen blijft voorlopig te klein. Prioriteit nummer één voor de komende vier jaar is de opleiding
van trainers.
De VSB verkent niet over de taalgrens of landsgrenzen heen. Binnen Vlaanderen wenden we wel ons netwerk aan om
potentieel te vinden en te laten instappen in trainerscursussen. Spijtig genoeg blijkt de bereidwilligheid om zich te scholen tot
trainer meestal zeer laag.

12. Vraag 3 De Maneschermer mbt Inzet van financiële middelen vanuit de VSB in functie van de verschillende wapens
-

Kan er een zicht gegeven worden op de inzet van financiële middelen in functie van de verschillende wapens?
Welke visie heeft de VSB daaromtrent?
Hoe gaat dit bijgestuurd worden?

Antwoord:
Financiële middelen kunnen opgedeeld worden in drie delen: basisopdrachten, facultatieve opdracht jeugdsport en
facultatieve opdracht topsport.
De visibiliteit op besteding van financiële middelen voor de basisopdrachten is eerder laag, maar staat wellicht in verhouding
tot het aantal beoefenaars per wapen.
Voor de FO jeugdsport kunnen we een ruwe schatting maken op basis van jeugdactiviteit in de deelnemende clubs over 2012.
De overheadkost niet meegerekend, gaat van het totale bedrag van 10500 euro ongeveer 19% naar sabel, 55% naar floret en
26% naar degen.
Voor de FO topsport kunnen we een meer exaxt beeld geven. Het budget topsport 2013 voorziet ongeveer 13% voor floret en
degen, en 87% voor sabel. Een deel van de middelen zijn voorzien om een structuur op te zetten op degen. Daarnaast zijn er
een aantal extra subsidiëringen die integraal naar sabel gaan (organisatie WB, kader topsportschool), en een aantal extra
subsidiëringen die grotendeels maar niet uitsluitend naar sabel gaan (SWMP, Pool Jeugdtrainer). Nagenoeg alle
subsidiëringen gerelateerd aan topsport zijn “voor 100%”, wat impliceert dat zij geen invloed hebben op onze eigen
middelen, tenzij het budget overschreden wordt.
Financiële middelen kunnen ook opgedeeld worden in subsidies en eigen middelen. Wij wenden onze eigen middelen aan
voor het financieren van 10% van de loonkost personeel, 25% van de werkingskost basisopdrachten, 20% van het fonds
jeugdsport, en een eventueel deficit op de post topsport.
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De VSB heeft als visie eerst en vooral dat de drie wapens structureel beoefend en ondersteund moeten kunnen worden, zowel
op recreatief, competitief en topsportvlak. De VSB heeft ook de visie dat er een wisselwerking in beide richtingen moet
bestaan tussen die drie niveaus. Op topsportvlak hebben de subsidies een bepalende impact. Ook daar heeft de RvB van de
VSB beslist dat op de drie wapens gewerkt moet worden. Dat is een standpunt dat niet zonder meer gesteund wordt door
Bloso. We hebben daarom slechts een beperkte tijd beschikbaar om een gedegen topsportstructuur uit te bouwen op een
tweede wapen. Dat feit in beschouwing genomen, was het voor de RvB geen vanzelfsprekende beslissing om op de drie
wapens te blijven werken. Er zal een breed draagvlak vanuit de clubs vereist zijn om die beslissing te blijven ondersteunen.
De VSB heeft een uitgebreid programma aan activiteiten uitgewerkt dat gelijkaardig is op de drie wapens:
Scheidsrechtersweekend, VSB Jeugdhappening, VSB Beker, Jeugdsportproject, kaderopleiding.
Wat betreft de basisopdrachten zal er wellicht weinig expliciet bijgestuurd worden. De verdeling van middelen zal ongeveer
in verhouding blijven tot het aantal schermers per wapen.
Wat betreft de FO jeugdsport blijven wij volledig afhankelijk van de intekening van clubs.
Wat betreft de FO topsport willen wij evolueren naar een verhoogd aandeel in de financiering van een tweede wapen,
naarmate de structuur op dat tweede wapens opgezet raakt. Op langere termijn willen we dezelfde oefening herhalen voor het
derde wapen.
13. Vastleggen lidgelden
Er worden geen wijzigingen voorgesteld in de lidgelden voor 2013-2014. Dit wordt unaniem aanvaard.
14. Goedkeuring begroting 2013
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 wijzigen.
Momenteel hebben wij een begroting in evenwicht, kleine winst, maar langs inkomsten zijde zijn wij heel conservatief
geweest. Normaal moeten wij in 2013 in staat zijn om een gelijkaardig resultaat neer te zetten, als de subsidieregels wijzigen.
Als er wijzigingen optreden in verband met de te ontvangen subsidies, dan zullen wij onze uitgaven aanpassen.
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 2013 te willen goedkeuren.
De begroting 2013 wordt unaniem aanvaard.

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