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

VERSLAG BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND vzw GEHOUDEN OP
VRIJDAG 28 juni 2013 IN HUIS VAN DE SPORT, BOOMGAARDSTRAAT 22 TE BERCHEM

Aanwezige bestuursleden:
Mevrouw AN DAEMS, De heren OLIVIER ANTONIS, ERIK BAUWELINCK, XAVIER FOULON, DIRK VAN DE WALLE en
PIET WAUTERS
Aanwezige stafleden:
Mevrouw Mevrouw EVY VAN COPPENOLLE, TAMARA VERLEYEN en de heer TOM SLUYTS
Aanwezige clubs of vertegenwoordigd bij volmacht:
De Maneschermer vertegenwoordigd door de heer JOHAN VAN STEENLANDT
Flanders Fencing vertegenwoordigd bij volmacht door de JOHAN VAN STEENLANDT
Sint-Michielsgilde Gent vertegenwoordigd bij volmacht door de heer JEREMY DE CLERCQ
K.T.S.C. Catena vertegenwoordigd bij volmacht door de heer ERIK SWENNEN
Schermkring Omnisword vertegenwoordigd door de heer ERIC FEYEN
Schermacademie Wezowski vertegenwoordigd door de heer JEAN-PAUL VANCEULEBROECK
Schermkring Excalibur vertegenwoordigd bij volmacht door de heer ERIK SWENNEN
Schermclub Parcival vertegenwoordigd bij volmacht door de heer TOM PIJNENBORG
Schermgilde de Klauwaerts vertegenwoordigd door de heer DIRK VAN DE WALLE
Schermkring Herckenrode vertegenwoordigd bij volmacht door de heer BERT VANQUATHOVEN
Schermkring Hesbania vertegenwoordigd bij volmacht door de heer TOM PIJNENBORG
Schermkring Koksijde vertegenwoordigd bij volmacht door de heer BERT VANQUATHOVEN
Schermkring Skirmjan vertegenwoordigd bij volmacht door de heer KOEN NIJSEN
Sint-Michielsgilde De Hallebardiers vertegenwoordigd bij volmacht door de heer DIRK VAN DE WALLE
Vast Als Eik vertegenwoordigd bij volmacht door de heer KOEN NIJSEN
Schermkring Sint-Niklaas vertegenwoordigd bij volmacht door de heer ERIC FEYEN
Verontschuldigde clubs:
Antwerps Scherm Centrum
K.S.S.M.A. Ronse
Scherma Aalst
Schermkring Lafayette
Afwezige clubs:
De Tempeliers
Degencentrum Rheynaerde
Schermclub Jarnac
Verontschuldigde bestuursleden: De heer JEAN-LOUIS DE HASQUE
Verontschuldigde stafleden: De heren PAUL CORTEYN, YANNICK GERMEAU, MATTHIAS VAN SCHOONBEEK en SIMON VAN
HOOREN

1.

Opening en registratie van aanwezigheden en de mandaten

De voorzitter verwelkomt iedereen op deze Buitengewone Algemene Vergadering. Er zijn 16 van de 23 clubs aanwezig of vertegenwoordigd
bij volmacht. Het totaal van de aanwezige stemmen bedraagt 980 op een maximum totaal van 1242 stemmen.
Fencing Club Olympia heeft bij de VSB ontslag gegeven omdat ze ophoudt te bestaan. De Algemene Vergadering neemt akte van het
ontslag. De rechten van de club en haar leden vervallen op heden. De club heeft aan al haar plichten voldaan. Gezien ze de facto geen lid
meer zijn, worden ze niet in rekening genomen bij het totaal aantal aanwezigheden en stemmen. Dit houdt in dat er een 2/3e meerderheid
aanwezig is, waarvoor dank. Dit impliceert op zijn beurt dat er geldig kan worden gestemd over agendapunt 7.
Alvorens verder te gaan met de vergadering vraagt de voorzitter aandacht voor volgend punt betreffende de volmachten die gedragen worden
door Erik Swennen. Hij draagt 2 volmachten terwijl zijn clubgenoot de heer Vanquathoven ook 2 volmachten draagt. Dit is in strijd met de
statuten waarin staat dat een club in de algemene vergadering kan vertegenwoordigd worden door de voorzitter of een aangestelde
vertegenwoordiger en dat deze ook nog de volmacht kan dragen van een 2e club. Maar in principe kan iemand geen volmacht dragen voor
een andere club als hij ook niet de volmacht heeft van zijn eigen club.
De Raad Van Bestuur heeft geen bezwaar tegen deze situatie, maar vraagt wel klaar en duidelijk de bekrachtiging van deze situatie.
Schermacademie Wezowki onthoudt zich en laat acteren dat deze gang van zaken tegen de geest van de statuten indruist.
2.

Goedkeuring verslag algemene vergadering 22 maart 2013

Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
3.

Goedkeuring verslag algemene vergadering 6 juni 2013

Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
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4.

Bespreking statutenwijzigingen

Eerst worden de voorstellen besproken ingediend door de RvB, dan die door de gezamenlijke Limburgse Schermclubs en ten slotte door
Omnisword. Voorstel 2 wordt behandeld na de andere voorstellen.
Voorstel 1 van de RvB
De rechten en plichten van de toegetreden leden die afwijken van de rechten en plichten van de effectieve leden dienen te worden
opgenomen in de statuten. Inhoudelijk wordt er niet geraakt aan de bestaande rechten en plichten zoals bepaald in het algemeen reglement.
Tijdens de vorige algemene vergadering is al bepaald dat het lidgeld voor toegetreden leden in 2013 0 euro zal bedragen. Het maximum
lidgeld blijft gelijk aan dat voor effectieve leden: 500 euro.
Er komen geen vragen of opmerkingen bij dit voorstel.
Voorstel 3 van de RvB (Schrapping van de automatische herkiezing van ontslagnemende bestuurders die zich niet herkiesbaar stellen)
Voorstel 3 gaat over artikel 8 van de statuten. Een uittredend of ontslagnemend lid moet nu, als er zich geen nieuwe kandidaat aandient,
aanblijven. In het geval van een ontslagnemend lid zouden we deze voorwaarde willen laten vallen. Dus: uittredend blijft er in staan en dan is
de kandidaat herkozen als er geen andere kandidaat is.
Eric Feyen merkt op dat indien de hele Raad van Bestuur ontstlagnemend is, zij wel nog de bijzondere algemene vergadering bij elkaar moet
kunnen roepen om verkiezingen te organiseren.
De opmerking van Eric Feyen wordt meegenomen maar we mogen niet uit het oog verliezen dat het voorstel dat op tafel ligt ter bescherming
is van het individu.
Dit artikel zorgt ervoor dat iemand voor de termijn er kan uitstappen en niet verplicht wordt te blijven zetelen.
Als de RvB niet volledig is wordt er een nieuwe AV bijeengeroepen, dat is voorzien in het reglement.
Maar “herkozen” moet veranderd worden naar “herkiesbaar”.
De vraag wordt door Erik Swennen geopperd of het voor de VSB niet beter zou zijn om apart te kiezen of te kiezen voor de hele groep. De
RvB zou dan zelf kunnen beslissen wie welke post voor zich neemt. In plaats dat de voorzitter, secretaris generaal en schatbewaarder nu
rechtstreeks verkozen worden.
Eric Feyen vindt het principe om iemand rechtsreeks te verkiezen een goede zaak omdat je zo heel duidelijke kandidaturen krijgt. Je kan nog
altijd kandidaat bestuurslid zijn naast kandidaat voor een van de benoemde functies. Bovendien vermijd je zo het risico dat iemand zich
kandidaat heeft gesteld voor een bepaalde functie, maar achteraf op een post terecht komt die hij niet wil.
Voorstel 4 wordt samen behandeld met het Limburgse voorstel.
Voorstel 5 (Wijziging van de bevoegdheden van Algemene Vergadering ingevolge het onderschrijven van het Europees verdrag van de
Rechten van de mens)
Als voorwaarde om erkend en gesubsidieerd te worden door BLOSO heeft de VSB het EVRM onderschreven. Eén van de rechten van het
EVRM garandeert onafhankelijke rechtspraak.
Daarom moet elke vorm van betrokkenheid van de VSB in onze rechtsprekende organen vermeden worden. Dit vergt in een eerste fase een
aanpassing van de statuten. In een tweede fase zullen de tuchtreglementen worden herwerkt.
Voor de volgende gewone algemene vergadering in 2014 moet werk gemaakt worden van die commissie.
Voorstel 6 (Voor het halen van het aanwezigheidsquorum moet gekeken worden naar het aantal leden en niet naar het aantal stemmen)
Dit heeft betrekking op artikel 16 van de statuten en gaat over het aantal entiteiten dat in rekening moet genomen worden voor bepaalde
quora. De 2/3e meerderheid en de 1/5e aanwezigheid gaat niet over het aantal stemmen, maar over het aantal effectieve leden. Het aantal
clubs telt dus en niet het aantal stemmen.
Voorstel van Eric Feyen is dit in 1 keer duidelijk te maken, nu we een 2/3e aanwezigheid hebben.
"Bijzondere meerderheid" zal vervangen worden door "aanwezigheidsquorum" .
Dit artikel kan eigenlijk ook geschrapt worden want het is de wet. Het voorstel Eric Feyen is daarom verwijzen naar de vzw wetgeving.
de laatste paragraaf (Voor de bijzondere meerderheid bij de wet voorzien, zijn er twee derden nodig van het aantal mogelijke stemmen, zoals
hoger bepaald; indien dit aantal niet aanwezig is zodat de dagorde niet kan worden gestemd, dan dient een Buitengewone Algemene
Vergadering te worden bijeengeroepen binnen de maand, die zal kunnen beslissen zoals in de wet voorzien) wordt geschrapt. Dat wordt
voorstel 6.
Het voorstel Omnisword volgt uit het feit dat het een kwestie is van voldoende kandidaten te hebben. Dat als je niet aan voltallig bestuur
komt, je niet alles tot in het oneindige moet uit stellen. Niemand is tegen op de 9 personen in de RvB, maar er moet een parachute ingebouwd
worden voor als je eens een keer niet aan 9 zou komen. Omnisword stelt voor dat er minimum 7 en maximum 9 bestuurders moeten zetelen,
ongeacht voor welke functies er geen kandidaten verkozen raken.
Het voorstel van de Limburgse clubs komt neer op meer spreiding. Zij willen een maximum aantal vertegenwoordigers per club of provincie
in de RvB.
Echter: artikel 10 van de statuten stelt de leden van de RvB het geheel van de aangesloten leden vertegenwoordigen.
Eric Feyen wijst er op dat soort van zaken in de statuten zetten de dingen heel gecompliceerd maakt. Die spreiding zou beter gehouden
worden voor het reglement en niet in de statuten, Immers, als je pech hebt met valabele kandidaten zit je vast.
Ook Jeremy De Clercq merkt op dat het over de kwaliteit van de kandidaten moet gaan en niet over spreiding.
Tom Pijnenborg vindt het idee om op die manier een bestuur samen te stellen waanzin en totaal absurd. Het bestuur wordt verkozen door de
clubs. Het is aan de Algemene Vergadering om die beslissing te nemen. Bovendien is de RvB is niet het beste kanaal om die betrokkenheid
te creëren. Deelname in commissies dat is waar die betrokkenheid kan gerealiseerd worden.
Bovendien wijst Parcival op het feit dat het voorstel van de Limburgers impliceert dat er 4 clubs (Jarnac, Excalibur, ASC en Lafayette) geen
vertegenwoordigers in de RvB zouden kunnen hebben, gewoon omdat ze geen schermers in de ranking hebben. Hebben recreatieve clubs
geen recht van vertegenwoordiging in de RvB?
Eric Feyen denkt dat dit punt serieus moet bekeken worden. De reden waarom onvrede leeft is zijns inziens door een foute communicatie.
Zelfs al is een bepaalde boodschap niet de bedoeling, de manier waarop het voorgesteld wordt door de RvB is soms foutief.
Xavier Foulon wijst er op dat het voorstel Omnisword nadelig is voor een heterogene spreiding binnen de Raad van Bestuur. Als niet meer
alle zitjes horen ingevuld te zijn en kandidaten zonder tegenkandidaat kunnen worden weggestemd, de kans reëel is dat ‘de meerderheid’ de
kandidaten van ‘een minderheid’ zal wegstemmen, daar waar ze onder het voorstel van de RvB wel de facto zouden verkozen zijn.
5.

Stemming statutenwijziging - voorstellen ingediend door de Raad van Bestuur - zonder quorum

Om de statutenwijziging te stemmen moet van de aanwezige stemmen er minstens 2/3e ja-stemmen zijn. Er wordt naar boven afgerond.
Er zijn 980 aanwezig en 2/3e daarvan 655.
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Het voorstel van Omnisword moet 2/3e van het totaal aantal mogelijke stemmen hebben, dus 832.
Xavier Foulon wijst er op dat het voorstel van Omnisword om ad hoc nieuwe voorstellen te formuleren en te stemmen niet rechtsgeldig is
omdat de tekst die definitief gesteld zal worden niet vooraf is kenbaar gemaakt aan alle clubs, zoals wettelijk bepaald. Afwezige clubs
zouden achteraf bezwaar kunnen maken. Schermkring Herckenrode vraagt hierover te stemmen. De Algemene Vergadering beslist bij
unanimiteit om volgende procedure te volgen: voor alle ad hoc geformuleerde wijzigingen wordt het aanwezigheidsquorum van 2/3 vereist
en een bijzondere meerderheid bij de stemming (832 ja-stemmen vereist).
De Algemene Vergadering verwerpt daarmee de opmerking van de Raad van Bestuur.
Voorstel 1 van de Raad van Bestuur: de rechten en plichten dienen opgenomen te worden in de statuten. Voorstel met unanimiteit aanvaard.
Voorstel 2 van Raad van Bestuur betreffende de uitbreiding van de Raad van Bestuur naar exact 9 leden en de RvB kan geldig beslissen van
zodra er 6 leden aanwezig zijn. Voorstel aanvaard.
We gaan naar maximum van 9 en een minimum van 7 leden indien er te weinig kandidaten zijn, en 2/3e aanwezig moeten zijn om geldige
beslissingen te kunnen nemen. bij minder dan 7 kandidaten dient er een Algemene Vergadering georganiseerd te worden tot er 7 zijn. Bij 7
leden kunnen er kandidaten bij een volgende Algemene Vergadering bijgestemd worden.
Dus: De bond wordt bestuurd door een RvB, samengesteld uit 9 gekozenen uit de personen voorgedragen door de effectieve leden, te weten:
een voorzitter, een schatbewaarder, een secretaris generaal, en 6 bestuurders. Zij worden gekozen door de Algemene Vergadering voor een
bestuursperiode van 4 jaar het eerste jaar van elke olympiade. indien er slechts 8 kandidaten zijn zal de RvB bestaan uit deze kandidaten.
Indien er slechts 7 kandidaten zijn zal de RvB samengesteld worden uit deze 7 kandidaten. In het geval van 8 of 7 kandidaten kunnen er elke
volgende algemene vergadering kandidaten bijgestemd worden. Indien er minder dan 7 kandidaten zijn dienen bijzondere algemene
vergaderingen georganiseerd te worden tot in minstens 7 bestuurders voorzien is.
We stemmen over het aangepast aantal bestuurders. Voorstel met unanimiteit aanvaard.
Het Algemeen Reglement moet in volgende zin worden aangepast: Er wordt over alle kandidaten gestemd. Elke kandidaat moet kunnen
worden weggestemd. Bij ontslag van een bestuurder moet er geen algemene vergadering bijeen geroepen worden zolang het aantal resterende
bestuurders minstens 7 bedraagt.
Voostel 4 van de Raad van Bestuur: stemming over het schrappen van de beperking dat 'per effectief lid' ten hoogste drie leden van de Raad
van Bestuur gekozen kunnen worden. Voorstel is niet aanvaard.
Voorstel Limburgse schermclubs om ten hoogste 1 lid in de Raad van Bestuur per effectief lid te hebben, en dit kan tot maximum 2 worden
opgetrokken. Voorstel is niet aanvaard.
Het voorstel van Omnisword wordt teruggetrokken.
Voorstel van de Raad van Bestuur bij artikel 11: de Raad van Bestuur kan geldig stemmen van zodra 2/3e van het aantal bestuurders
aanwezig zijn, met afronding naar boven. Voorstel met unanimiteit aanvaard.
Voorstel 3 van de RvB: schrapping van de automatische herkiezing van ontslagnemende bestuurders die zich niet herkiesbaar stellen.
Voorstel met unanimiteit aanvaard.
Voorstel 5 van de RvB: wijziging van de bevoegdheden van Algemene Vergadering ingevolge het onderschrijven van het Europees verdrag
van de Rechten van de mens. Voorstel met unanimiteit aanvaard.
Voorstel 6 (Voor het halen van het aanwezigheidsquorum moet gekeken worden naar het aantal leden en niet naar het aantal stemmen)
De laatste paragraaf (Voor de bijzondere meerderheid bij de wet voorzien, zijn er twee derden nodig van het aantal mogelijke stemmen, zoals
hoger bepaald; indien dit aantal niet aanwezig is zodat de dagorde niet kan worden gestemd, dan dient een Buitengewone Algemene
Vergadering te worden bijeengeroepen binnen de maand, die zal kunnen beslissen zoals in de wet voorzien) wordt geschrapt.
Consensus om een aanpassing te maken geheime stemming kan verzocht worden door 1/20e van de aanwezige leden.
Voorstel met unanimiteit aanvaard.
6.

Stemming statutenwijziging - voorstellen ingediend door de Limburgse Clubs - zonder quorum

Voorstel voor regionale spreiding in de RvB
Voorstel is niet aanvaard. (238 voor-stemmen)
Voorstel voor spreiding in de RvB per wapen
Voorstel is niet aanvaard. (238 voor-stemmen)
7.

Stemming statutenwijziging - voorstellen ingediend door Omnisword - met quorum

Verkiezingen en alle andere persoonsgebonden stemmingen zijn steeds geheim.
Voorstel met unanimiteit aanvaard.
8.

Verkiezing leden Raad van Bestuur

Eric Feyen vraagt het uitdrukkelijke akkoord van de Algemene Vergadering om alle wijzigingen onmiddellijk toe te passen, dus voordat ze
gepubliceerd zijn in het staatsblad. De Algemene Vergadering stemt unaniem in met de onmiddellijke toepassing van de nieuwe statuten.
Voor de zetels van voorzitter, secretaris-generaal en schatbewaarder is er telkens slechts 1 kandidaat.
Volgens de reglementen dient er niet gestemd te worden en zijn respectievelijk Olivier Antonis, Dirk Van De Walle en Erik Bauwelinck de
facto verkozen.
Voor de 6 andere zitjes moet er gestemd worden, want er zijn meer kandidaten dan er plaatsen zijn. Kandidaten zijn Mevrouw An Daems,
Mevrouw Ingrid Hendrickx, Mevrouw Kristin Craemers en de heren Robin Astle, Xavier Foulon, Koen Nijsen, Erik Swennen, Marc
Vandecruys en Piet Wauters.
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Xavier Foulon vraagt aan de Algemene Vergadering, aangezien hij door omstandigheden (verhuis in de loop van komend seizoen) zou
transfereren, welke procedure hij als bestuurder dient te volgen. Moet hij de facto zijn ontslag aanbieden?
De beperking van 3 leden per club gaat om het moment van de verkiezingen, en is dus nu niet van toepassing.
Voorafgaand aan de stemming licht de voorzitter de stemprocedure toe.
Bij de eerste stemronde is verkozen Robin Astle met 747 stemmen.
Bij de tweede stemronde is verkozen Xavier Foulon met 702 stemmen.
Bij de derde stemronde is verkozen Piet Wauters met 714 stemmen.
Bij de vierde stemronde is verkozen An Daems met 748 stemmen.
Bij de vijfde stemronde is verkozen Koen Nijsen met 559 stemmen.
Bij de zesde en laatste stemronde is verkozen Kristin Cramers met 471 stemmen.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en kandidaten. De vergadering wordt geheven.
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