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

VERSLAG JAARLIJKSE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND VZW
GEHOUDEN OP VRIJDAG 21 MAART 2014 IN HET HUIS VAN DE SPORT, BOOMGAARDSTRAAT 22 TE
BERCHEM

Aanwezige bestuursleden:
Mevrouw KRISTIN CRAMERS, AN DAEMS en KATHLEEN KETS, de heren RIK LAMONT, LOUIS PAENEN, ERIK
SWENNEN, FREDERIEK TROUBLEYN, DIRK VAN DE WALLE en PIET WAUTERS
Aanwezige stafleden:
OLIVIER ANTONIS , YANNICK GERMEAU, EVY VAN COPPENOLLE en ELS VERGAUWEN
Aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde clubs:
Flanders Fencing vertegenwoordigd door de heer JAN WASIAK
Sint-Michielsgilde Gent vertegenwoordigd bij volmacht door de heer FREDERIEK TROUBLEYN
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 Sint-Niklaas vertegenwoordigd door de heer HUGO BRIOEN
Verontschuldigde clubs:
DC Rheynaerde
De Maneschermer
Excalibur
KSSMA Ronse
Verontschuldigde vertegenwoordiger EVBVS en SVS: de heer RUDY COESSENS
1.

Opening en registratie van aanwezigheden en de mandaten

De voorzitter verwelkomt iedereen op deze algemene vergadering.
De volmacht per sms van de Sint-Michielsgilde Gent wordt aanvaard, met de opmerking dat niet strikt aan de vorm is
voldaan en dat dit een uitzondering moet blijven. Een correct ingevuld en getekend formulier wordt opgevraagd door het
secretariaat.
Er zijn 9 van de 24 clubs aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht. Het totaal van de aanwezige stemmen bedraagt 647 op
een maximum totaal van 1250 stemmen.
De voorzitter vraagt de volgorde van de agenda aan te passen, door het verslag van de schatbewaarder als laatste deel van de
verslaggeving door de RvB te nemen. De vergadering aanvaardt dit voorstel unaniem.
2.

Goedkeuring verslag algemene vergadering 3 december 2013

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

Aanvaarding nieuw effectief lid: Schermclub Latem-Deurle

De nieuwe club, met als voorzitter Yves Van Laecke en als trainer Guy Suy, wordt unaniem als nieuw effectief lid aanvaard.
4.

Verslag van de Raad van Bestuur
Verslag van de voorzitter

a.

Sinds de algemene vergadering van 3 december 2013 vergadert de RvB tweemaal per maand, één keer in persoon in
Berchem en één keer via Skype. Er werden deontologische afspraken gemaakt en de verantwoordelijkheden over de
commissies werden verdeeld. Er is een regelmatige en gestructureerde rapportering door de staf. De voorzitter heeft
consultaties gedaan in het veld, zowel in binnen- als in buitenland. Er staat een samenwerking op Benelux niveau in de
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steigers. Kevin De Wit heeft met succes deelgenomen aan het FIE-examen scheidsrechter. Het Steunpunt Vlaamse
Schermsport zal een deel van de kosten terugbetalen. De website wordt veel actueler gehouden.
Op de oproepen met betrekking tot het project “de schermsport in Vlaanderen in transformatie” kwam zeer weinig
respons. Na overleg binnen de RvB wordt aan de Algemene Vergadering een alternatieve weg voorgesteld om dit project
te lanceren.
b.

Verslag van de secretaris-generaal

Ik ga pogen niet volledig te overlappen met het verslag van Piet.
Vooreerst hartelijk dank dat u present tekent voor de jaarlijkse AV van Vlaamse Schermbond vzw, voor het eerst in deze
uitgebreide setting en onder leiding van Piet Wauters. Dit was echter niet de enige verandering van personele aard:
Yannick Germeau slaagde voor zijn EVC TrainerA;
daardoor werd Brecht Stevens aangesteld als fysiek trainer van de TSS.
Els Vergauwen keerde voltijds terug naar recreatief schermen;
en omdat Olivier Antonis aantrad als parttime ADC was de staf weer compleet. Olivier ging voltijds aan de slag per
begin februari 2014.
Mede dankzij het voluntariaat van o.a. Anneke Daems (onze vliegende administratieve ploeg, waarvoor dank!) is er een
sterke inhaalbeweging ingezet wat communicatie en administratie betreft, die nog niet ten einde is. De race tegen de klok
om input en controle van onze boekhouding 2013 tegen vandaag klaar te hebben, is hiervan een indicatie. Hierover meer
bij het verslag van onze schatbewaarder Louis Paenen.
Deze vergadering heeft een 10-tal agendapunten, verdeeld in twee luiken, waarvan het laatste agendapunt een luik op zich
is dat toekomstbepalend kan worden. Ik, wij, rekenen op uw vuurwerk tijdens dit tweede deel van vanavond. Waarvoor
dank!
c.

Sportief verslag

De staf brengt verslag uit van de werking in 2013 aan de hand van een presentatie, die in bijlage aan dit verslag wordt
gevoegd.
d.

Verslag provinciale koepels

Er zijn geen verslagen van de provinciale koepels
e.

Verslag van de schatbewaarder

De balans en resultatenrekening van 01/01/2013 tot 31/12/2013 worden in bijlage aan dit verslag gevoegd.
De jaarrekening bestaat uit een balans en een resultatenrekening. De balans bestaat uit twee delen: actief: overzicht van al
onze bezittingen en vorderingen; passief: de uit het verleden opgebouwde overgedragen winsten en de schulden.
De balans is eigenlijk een foto per 31/12/2013.
De resultatenrekening is de samenvatting van al onze gemaakte kosten en geïnde inkomsten en subsidies gedurende het
voorbije jaar.
Actief
1. Materiële vaste activa
De totale boekwaarde van de materiële vaste activa bedraagt 5.226,95 €. Dit bedrag reflecteert vooral het technologisch
materiaal (computers) en meubilair. Het sportmateriaal dat in het verleden in de TSS werd geïnvesteerd is nu grotendeels
afgeschreven. De totale investeringen voor 2013 bedragen 1.907,48 €, voornamelijk technologisch materiaal. De
investeringen worden afgeschreven conform de opgelegde afschrijvingsregels van BLOSO (over 5 jaar).
2. Klanten
Het saldo openstaande facturen bedroeg op 31/12/2013 48.385,38 €. De belangrijkste openstaande posten betreffen hier
BLOSO voor ongeveer 32.000,- € en de Ligue voor ongeveer 3.000,- €. De overige “klanten” betreffen clubs die nog
licenties moeten betalen en schermers/deelnemers aan tornooien die nog kosten moeten terugbetalen aan de VSB.
3. Liquide Middelen
Dit betreft hoofdzakelijk het saldo op de bankrekening en in de kas per 31/12 dat 79.013,85 € bedroeg. Omwille van de
reeds ontvangen voorschotten en afrekeningen van BLOSO is de kassituatie van de VSB aanzienlijk verbeterd ten
opzichte van vorig jaar.
4. Overlopende rekeningen actief
Dit betreft de Over te dragen kosten die verband houden met voorafbetalingen die gemaakt werden voor bv. huur van het
kantoor in Berchem, tornooien en stages dewelke begin 2014 zullen plaatsvinden.
Passief
1. Eigen Vermogen
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Het eigen vermogen van de VSB betreft de overgedragen overschotten van het verleden, dewelke 19.957,97 € bedragen.
Indien de Algemene Vergadering straks de balans goedkeurt, wordt er verder nog 246,21 € toegevoegd aan de
overgedragen winst.
2. Handelsschulden
De handelsschulden bedragen 40.412,38 € en 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 2013. De belangrijkste posten hebben betrekking op de kosten topsport
degen- en floretschermers, verzekering sport en het Ministerie van Onderwijs (loon Paul Corteyn).
3. Bezoldiging en sociale lasten
Deze post reflecteert de voorziening voor RSZ, bezoldigingen en sociale lasten. Verder is er ook een Voorziening
vakantiegeld: dit bedrag is opgebouwd in lijn met de verwachte verschuldigde vakantiegelden maar ook een bijkomende
BLOSO correctie.
4. Overige schulden
Deze post omvat voornamelijk reeds verkregen subsidies van BLOSO die bij finale afrekening meer dan waarschijnlijk
zullen moeten teruggestort worden.
5. Overlopende rekeningen passiva
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 TSS betalen een inschrijvingsgeld van 1.000,00 € voor een volledig schooljaar. Een schooljaar
loopt van september tot juni. Dus 6 van de 10 maanden heeft betrekking op 2014 en dient dus overgedragen te worden;
Daarnaast zijn er ontvangen lidgelden en licenties. Een schermseizoen loopt van 1 oktober tot 30 september en daarom
moeten de ontvangen lidgelden en licenties worden overgedragen voor 9 maanden.
Samengevat kan ik stellen dat de Vereniging een gezonde balans heeft met een goede liquiditeit (kas en bankrekening
vormen meer dan de helft van de totale activa), en een eigen vermogen dat nog lichtjes aangegroeid is tijdens de laatste 2
jaar.
Resultatenrekening.
Eerst zullen wij de Bedrijfsopbrengsten en -kosten overlopen. In totaliteit zijn onze opbrengsten licht gestegen naar
524.682,03 € en zijn de bedrijfsuitgaven in lijn hiermee gestegen naar 524.248,95 €, dit voornamelijk door een wijziging
in de subsidies topsport (basis subsidie topsport van 65.000,00 naar 120.000,00 €, weliswaar deels gecompenseerd door
dalingen op andere delen topsportsubsidie).
De belangrijkste opbrengstenposten zijn : naast de verschillende soorten subsidies van BLOSO, BOIC en VIA, ook de
clublidgelden, licenties en inschrijvingsgelden van de leerlingen van de TSS.
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 gedaald tot
iets minder dan 263.000,- € tengevolge van de verschillende personeelswissels. Wij hebben in 2013 ongeveer 4,5 VTE’s
tewerkgesteld. Anderzijds was er een bijkomende kost aan dienstverlening ter compensatie van de niet voltallige staf
gedurende het jaar.
De afschrijvingslast is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar omwille van de investeringen.
Verder hebben we in de Andere bedrijfskosten nog de doorgestorte subsidies van de Challenge Yves Brasseur en
jeugdsport.
Financiële opbrengsten en –kosten geven een klein verlies van 186,87 €: hieronder vallen naast de bankkosten ook de
rente die we op ons saldo bij de KBC verworven hebben.
Samengevat sluiten wij het boekjaar 2013 positief af met een winst van 246,21 €. Dit is het gevolg van een voorzichtige
aanpak i.v.m. met de uitgaven en het streven naar een maximum aan verkrijgbare subsidies. Verder dient er ook vermeld
dat wij een aantal oude provisies en openstaande posten hebben nagekeken en besloten om deze aan te zuiveren,
daartegenover staat wel dat wij een provisie van 10.000,00 € voor een toekomstige schermzaal hebben aangelegd. De
RvB stelt voor om van de winst van het boekjaar 246,21 € toe te voegen aan het eigen vermogen van de Vereniging.
Ik vraag u dan ook om de balans per 31 december 2013 goed te keuren.

5.

Goedkeuring jaarrekening 2013

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening 2013 unaniem goed.
6.

Kwijting aan de Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering geeft unaniem kwijting aan de Raad van Bestuur.
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7.

Presentatie begroting 2014

De schatbewaarder stelt de begroting voor:
Zoals reeds vroeger gesteld is de begroting een levende materie, maar wel één die als leidraad dient om onze uitgaven te
beheren. De begroting die in bijlage bij dit verslag wordt gevoegd is deze die momenteel het dichtst aansluit bij de
werkelijkheid en deel uitmaakt van het plan 2014-2016 dat in de loop van vorig jaar werd opgesteld.
Momenteel hebben wij een begroting in evenwicht, kleine winst van net geen 200,- €, en normaal moeten wij in 2014 in staat
zijn om deze doelstelling te realiseren. De totale opbrengsten werden geschat op 548.486,56 € en de kosten die hiermee
gelijklopen op 548.300,- €.
Mag ik u vragen om de begroting voor 2014 te willen goedkeuren.
8.

Vastleggen van de lidgelden

De Raad van Bestuur stelt voor de lidgelden ongewijzigd te laten. De Algemene Vergadering stemt daar unaniem mee in.
9.

Goedkeuring begroting 2014

De Algemene Vergadering keurt de begroting 2014 unaniem goed.
10. Bespreking project “De schermsport in Vlaanderen in transformatie”

Gezien de beperkte respons op het project, stelt de Raad van Bestuur volgende wijzigingen voor:
- De beperkingen op de leden (verbod op cumul RvB, staf, commissies) van de werkgroepen laten vallen
- Tijdens deze vergadering een aantal doelstellingen concreet formuleren, en toewijzen aan werkgroepen, Raad van
Bestuur en/of commissies
- De timing per werkgroep te beperken tot een 3-tal maanden, met 2 vergaderingen per maand binnen de
werkgroepen
Tom Pijnenborg merkt op dat er weinig enthousiasme is voor het project, en vraagt zich af of het project levensvatbaar is.
Hugo Brioen merkt op dat de werving van nieuwe leden voor de clubs best gebeurt door een goede samenwerking met de
scholen. Jean-Paul Vanceulebroeck merkt op dat de voorziene aanpak met werkgroepen het engagement van vrijwilligers
impliceert; vrijwilligers die nu al binnen hun eigen club hetzelfde of gelijkaardig werk doen. Het kan niet de bedoeling zijn
die vrijwilligers extra te belasten.
Piet Wauters stelt dat het aantal keuzes dat toevertrouwd wordt aan de werkgroepen best beperkt wordt tot een drietal.
De Algemene Vergadering is unaniem akkoord met het nieuwe plan van aanpak.
De procedure ter bepaling van de prioriteiten van de verschillende werkpunten wordt voorgesteld. De Algemene Vergadering
is akkoord dat er geen geheime stemming is, en dat elke club evenveel stemmen heeft. Het aantal onderwerpen wordt
vastgelegd op maximaal vijf.
Karel Renckens licht de voorstellen van Hesbania toe. Tom Pijnenborg licht de voorstellen van Parcival toe. Piet Wauters
licht de voorstellen van de RvB toe. Erik Swennen voegt “provinciale werking” als punt toe.
Er wordt een pauze ingelast voor overleg. Vervolgens wordt gestemd. Elke aanwezige club kan 1, 3, 5, 7 en 10 stemmen
verdelen over vijf verschillende onderwerpen, naar hun keuze van prioriteit. Het resultaat van de stemming is als volgt:
“Missie en werking van de VSB – VSB/RvB structureel alle wapens / alle provincies / voor ieder onderwerp (a) drie
werkpunten (b) voor drie jaar – belonen van clubs die zich actief inzetten in VSB = puntensysteem” – 49 stemmen
“Missie, visie en strategie inzake het competitieschermen en topsport, inclusief topsportschool, op de drie wapens –
ondersteuning topsporters op clubniveau – professionele begeleiding EK/WK” – 32 stemmen
“Het jeugdbeleid – ondersteuning ledenwerving – aanleveren initiatie-trainers” – 29 stemmen
“Provinciale werking – circuit voor jeugd/voor recreanten – ploegencompetitie per provincie/landelijk” – 22 stemmen
“De plaats van de recreant in de schermwereld – recreatief circuit volwassenen uitbouwen” – 20 stemmen
“Rol van de veteranen binnen het schermen in Vlaanderen – samenwerking veteranen/ARAB → tegen versnippering” – 18
stemmen
“Het opleidingsmodel van onze trainers en scheidsrechters – basiswerking: schermscholen” – 18 stemmen
“ Rol en belangen van de scheidsrechters” – 16 stemmen
“Populariteit van de sport – topsport ↔ media (VSB)” – 10 stemmen
“Taken en verantwoordelijkheden van de KBFS – ruimer kader voor schermsport → geschiedenis (KBFS?)” – 7 stemmen
“Rol en belangen van de schermmeesters” – 5 stemmen
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“Overzicht en aanwending van de beschikbare middelen en het gebruik ervan – ondersteuning tornooien: pistes, apparaten,
scheidsrechters – middelen in kaart brengen: 3 nieuwe bronnen zoeken” – 4 stemmen
“De verwachtingen van ouders, schermers en begeleiders” – 0 stemmen
“De samenwerking tussen de Vlaamse Schermbond en zijn partners (Bloso, BOIC, EFC, FIE, steden en gemeenten, sponsors,
enz.)” – 0 stemmen
Rik Lamont merkt op dat er heel weinig clubs aanwezig zijn, en stelt zich daarom vragen over het draagvlak voor
bovenstaand resultaat. Jean-Paul Vanceulebroeck merkt op dat er over de jaren een discrepantie is gegroeid tussen de RvB en
de clubs, en dat de grotere clubs onderling afspraken wie er in het bestuur zou komen. Eric Feyen vult aan dat er historisch
een evolutie is gegroeid naar een stemming in functie van ledenaantallen.
De voorzitter dankt de aanwezigen.
De vergadering wordt geheven.
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