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

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND VZW GEHOUDEN OP DINSDAG 3
DECEMBER 2013 IN HET HUIS VAN DE SPORT, BOOMGAARDSTRAAT 22 TE BERCHEM
Aanwezige bestuursleden:
Mevrouw KRISTIEN CRAMERS en AN DAEMS, de heren OLIVIER ANTONIS, XAVIER FOULON, DIRK VAN DE WALLE en
PIET WAUTERS
Aanwezige stafleden:
Mevrouw EVY VAN COPPENOLLE en ELS VERGAUWEN
Aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde clubs:
De Maneschermer vertegenwoordigd bij volmacht door mevrouw INGRID HENDRICKX
Flanders Fencing vertegenwoordigd door de heer JAN WASIAK
Sint-Michielsgilde Gent vertegenwoordigd door de heer DIDIER GOEMINNE
K.T.S.C. Catena vertegenwoordigd bij volmacht door de heer RIK LAMONT
Schermkring Omnisword vertegenwoordigd door de heer ERIC FEYEN
Schermacademie Wezowski vertegenwoordigd door de heer JEAN-PAUL VANCEULEBROECK
Schermclub Parcival vertegenwoordigd bij volmacht door de heer TOM PIJNENBORG
Schermgilde de Klauwaerts vertegenwoordigd door de heer DIRK VAN DE WALLE
Schermkring Herckenrode vertegenwoordigd door de heer ETIENNE SCHOUTERDEN
Schermkring Hesbania vertegenwoordigd door de heer KAREL RENCKENS
Schermkring Koksijde vertegenwoordigd bij volmacht door de heer DIDIER GOEMINNE
Schermkring Skirmjan vertegenwoordigd bij volmacht door de heer ETIENNE SCHOUTERDEN
Sint-Michielsgilde De Hallebardiers vertegenwoordigd bij volmacht door de heer JÜRGEN POLLENTIER
Vast Als Eik vertegenwoordigd door de heer RIK BREBELS
Schermkring Sint-Niklaas vertegenwoordigd door de heer HUGO BRIOEN
Scherma Aalst vertegenwoordigd bij volmacht door mevrouw DAPHNÉ TAVERNIER
KSSMA Ronse vertegenwoordigd bij volmacht door de heer XAVIER FOULON
DC Rheynaerde vertegenwoordigd bij volmacht door de heer DRIES PAUWELS
Verontschuldigde of afwezige clubs:
Antwerps Scherm Centrum
De Tempeliers
Excalibur
Schermkring Lafayette
Schermclub Jarnac
Aanwezige vertegenwoordiger EVBVS en SVS: de heer RUDY COESSENS
Verontschuldigd erelid: de heer FRANK DELHEM
1.

Opening en registratie van aanwezigheden en de mandaten

De voorzitter verwelkomt iedereen op deze Algemene Vergadering.
Vooraleer de dagorde aan te vatten, vraagt de voorzitter een minuut stilte in acht te nemen naar aanleiding van het overlijden
van Gregory Bluj en Dirk Sieuw.
De volmacht van Excalibur wordt geweigerd, omdat zij niet gegeven is aan vertegenwoordiger van een andere club. De RvB
verwijst bij die beslissing naar hetgeen hierover in het verslag van de av dd. 28/06/2013 werd geacteerd.
Er zijn 18 van de 23 clubs aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht. Het totaal van de aanwezige stemmen bedraagt 1061
op een maximum totaal van 1210 stemmen.
De voorzitter vraagt de volgorde van de agenda aan te passen, door items 5 en 7 van plaats te verwisselen. De vergadering
aanvaardt dit voorstel unaniem.
De provinciale koepels werden op deze vergadering de facto uitgenodigd, maar er is geen formele rapportering.
2.

Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering 28 juni 2013

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

Presentatie tussentijdse jaarrekening

Aangezien het boekjaar 2013 niet afgelopen is, kan geen volledige rapportering gegeven worden. In afwachting van de
volledige rapportering, voorzien ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering in maart 2014, is aan alle leden de
proef- en saldibalans overgemaakt. Die geeft volgens de voorzitter een getrouwe weergave van de actuele financiële toestand
van de VSB. De voorzitter geeft duiding bij een aantal bijzonderheden in de tussentijdse jaarrekening.
De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen bij de jaarrekening. Wel wordt opgemerkt dat dit overzicht inderdaad niet
volledig is wat betreft het gehele boekjaar 2013, en daarom geen basis kan zijn voor het geven van kwijting aan het bestuur
op dit moment.
4.

Kwijting aan de Raad van Bestuur

Gezien de tussentijdse ontslagen van een aantal bestuurders, heeft de Raad van Bestuur kwijting gevraagd. De Algemene
Vergadering wenst die kwijting niet te verlenen op basis van een tussentijds financieel verslag en zonder jaarverslag. Catena
en Parcival onthouden zich bij de stemming.
Er wordt geen kwijting verleend.
5.

Oprichten Raad van Wijzen en Stuurgroep

De voorzitter geeft een uiteenzetting over de resultaten van twee voorafgaande, informatieve vergaderingen.
Marcel Van Laecke heeft in opdracht van de eerste informatieve vergadering een kader uitgewerkt om een project op poten te
zetten voor een nieuwe visie en beleid van de VSB. Dit kader wordt door de voorzitter toegelicht, met daarbij een timing voor
de verschillende fases. Deze informatie zal aan alle clubs worden overgemaakt per email.
Jean-Paul Van Ceulebroeck vraagt in hoeverre de Stuurgroep bijgestuurd zal kunnen worden. De voorzitter antwoordt dat de
Algemene Vergadering bij de in het kader voorziene tussentijdse algemene vergaderingen een verslag zal krijgen van de
werkwijzen en resultaten en dan zo nodig kan bijsturen.
Xavier Foulon stelt dat binnen de Stuurgroep de vertegenwoordiging van de provincies niet prioritair zou moeten zijn, maar
wel de vertegenwoordiging van trainers, scheidsrechters, schermers en clubbestuurders. Ingrid Hendrickx antwoordt met de
opmerking of dit nog in vraag gesteld moet worden. Haar vertrouwen in de groep die de twee informatieve vergaderingen
bijwoonde, en die het kader heeft voorbereid, wordt bijgetreden door de aanwezige leden.
Marcel Van Laecke benadrukt dat de Stuurgroep moet zorgen voor het betrekken van alle actoren en stakeholders. Hij wordt
daarin bijgetreden door Rik Brebels.
De Algemene Vergadering geeft unaniem haar akkoord voor dit project.
Als consequentie verklaren alle bestuurders die in functie zullen blijven, evenals alle nieuwe kandidaten voor
bestuursfuncties, dat zij in januari 2015 ontslag zullen nemen, zodat een volledig nieuwe Raad van Bestuur zal kunnen
samengesteld worden in functie van de resultaten van hoger vermeld project. De Raad van Bestuur die na afloop van de
huidige algemene vergadering zal samengesteld zijn, dient de Algemene Vergadering te raadplegen voor alle beslissingen op
de lange termijn. Er zijn in 2014 voldoende algemene vergaderingen voorzien opdat dit werkbaar is.
Alle (kandidaat-)bestuurders aanvaarden bovenvermeld principe, en de Algemene Vergadering aanvaardt unaniem deze
aanpak voor de bestuursperiode tot midden januari 2015.
6.

Mandaat aan de staf/aanstelling Administratief Coördinator

Gezien de moeilijke periode die onze vereniging kent, stelt de staf hun toekomst als medewerker van de VSB in vraag. De
vertrouwensvraag van de staf wordt door de Algemene Vergadering positief beantwoord, met uitzondering van Vast als Eik,
Herckenrode en Skirmjan.
De Algemene Vergadering besluit om Olivier Antonis aan te nemen als Administratief Coördinator met een overeenkomst
van onbepaalde duur, vanaf eind januari 2014, bij het verlopen van de opzegperiode van Tamara Verleyen.
7.

Verkiezing leden Raad van Bestuur

Frederiek Troubleyn trekt zijn kandidatuur voor het voorzitterschap in, en steunt de kandidatuur van Piet Wauters.
Louis Paenen stelt persoonlijk zijn kandidatuur voor het penningmeesterschap voor.
Erik Swennen trekt zijn kandidatuur voor het voorzitterschap in, en steunt de kandidatuur van Piet Wauters.
Etienne Schouterden trekt zijn kandidatuur voor een bestuursfunctie in.
Koen Nijsen heeft informeel aangegeven niet meer te kandideren voor een bestuursfunctie. De Algemene Vergadering erkent
unaniem deze informele terugtrekking.
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Door de verschillende terugtrekkingen, zijn er evenveel kandidaten als er bestuurders te benoemen zijn. De Algemene
Vergadering verklaart zich unaniem akkoord de verkorte stemprocedure te volgen.
Het ontslag van de heren Olivier Antonis, Erik Bauwelinck, Robin Astle, Xavier Foulon en Koen Nijsen wordt door de
Algemene Vergadering aanvaard en geacteerd.
Piet Wauters wordt door de Algemene Vergadering aangesteld als voorzitter.
Louis Paenen wordt door de Algemene Vergadering aangesteld als penningmeester.
Kathleen Kets wordt door de Algemene Vergadering aangesteld als bestuurder.
Rik Lamont wordt door de Algemene Vergadering aangesteld als bestuurder.
Erik Swennen wordt door de Algemene Vergadering aangesteld als bestuurder.
Frederiek Troubleyn wordt door de Algemene Vergadering aangesteld als bestuurder.
De huidige Raad van Bestuur bestaat uit:
Wauters Piet, Crutzenstraat 96, 3511 Kuringen, geb. Ukkel 01/04/1967
Van De Walle Dirk, Fonteinstraat 54, 9140 Temse, geb. Sint-Gillis-Waas 19/10/1962
Paenen Louis, Kloosterlaan 26, 9140 Temse, geb. Merksem 22/11/1959
Daems An, Diestsesteenweg 726, 3010 Kessel-Lo, geb. Kempen 28/01/1974
Cramers Kristin, Nieuwe Baan 86, 9111 Sint-Niklaas, geb. Wilrijk 14/05/1964
Kets Kathleen, Roskamstraat 41, 9820 Merelbeke, geb. Berchem 11/11/1970
Lamont Rik, Damvalleistraat 47, 9070 Destelbergen, geb. Gent 31/05/1968
Swennen Erik, Lazarijstraat 2, 3500 Hasselt, geb. Herk-de-Stad 30/08/1967
Troubleyn Frederiek, Fratersplein 10, 9000 Gent, geb. Gent 06/05/1986
De uittredende voorzitter bedankt alle aanwezigen en kandidaten. Hij dankt de vergadering eveneens voor het vertrouwen de
afgelopen vier jaar. De nieuw aangestelde voorzitter dankt eveneens de vergadering, en benadrukt zijn engagement om samen
met de nieuwe Raad van Bestuur de Vlaamse Schermbond vlot te doen werken gedurende het komende overgangsjaar.
De vergadering wordt geheven.
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