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

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND
VZW GEHOUDEN OP WOENSDAG 25 JUNI 2014 IN HET HUIS
VAN DE SPORT, BOOMGAARDSTRAAT 22 TE BERCHEM
Aanwezige bestuursleden:
Mevrouw KRISTIN CRAMERS, de heren RIK LAMONT, ERIK SWENNEN, DIRK VAN DE WALLE en
PIET WAUTERS
Verontschuldigde bestuursleden:
AN DAEMS, KATHLEEN KETS, LOUIS PAENEN, FREDERIEK TROUBLEYN
Aanwezige stafleden:
OLIVIER ANTONIS, PAUL CORTEYN, YANNICK, EVY VAN COPPENOLLE en ELS VERGAUWEN
Aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde clubs:
De Klauwaerts vertegenwoordigd door de heer Dirk Van De Walle
De Maneschermer vertegenwoordigd bij volmacht door de mevrouw Ingrid Hendrickx
Herckenrode vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Ivan Acke
Parcival Leuven vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Tom Pijnenborg
Sint-Michielsgilde Gent vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Olivier Antonis
Skirmjan vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Jozef Lambrechts
Verontschuldigde clubs:
Excalibur
Schermkring Sint-Niklaas
Verontschuldigde vertegenwoordiger EVBVS en SVS: de heer Rudy Coessens

A. OPENING EN REGISTRATIE VAN AANWEZIGHEDEN EN DE MANDATEN
De voorzitter verwelkomt iedereen op deze algemene vergadering.
Er zijn 5 van de 25 clubs aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht. Het totaal van de
aanwezige stemmen bedraagt 427 op een maximum totaal van 1255 stemmen.

B. GOEDKEURING VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 21 MAART 2014
De datum in het verslag was niet correct; jaartal 2013 wordt aangepast naar 2014. Er zijn geen
verdere opmerkingen en het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
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C. AANVAARDING NIEUW EFFECTIEF LID: SALLE MAESTRO
De nieuwe club, met als voorzitter Anne Van Mello en als trainer Edward Dudetsky, wordt
unaniem als nieuw effectief lid aanvaard.

D. CORRECTIE SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR N.A.V. FOUT IN 2008
Tijdens de algemene vergadering van 14 maart 2008 was Rudy Coessens ontslagnemend als
secretaris-generaal, en werd Dirk Van De Walle door de Algemene Vergadering als nieuwe
secretaris-generaal aangesteld. Dat werd zo geacteerd in punt 5.b en in punt 8 van het verslag
van die vergadering.
Op 15 april 2014 werd vastgesteld dat in de gegevens van de Vlaamse Schermbond vzw bij de
Kruispuntbank Ondernemingen Rudy Coessens als bestuurder is opgenomen, en Dirk Van De
Walle niet. Bij verder nazicht bleek dat de wijziging in de samenstelling van de Raad van Bestuur
in 2008 niet werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. In latere publicaties
werd wel steeds de correct geactualiseerde samenstelling vermeld.
Er werd advies gevraagd bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen. Op basis
van dat advies, acteert de Algemene Vergadering unaniem:
-

het ontslag van Rudy Coessens als bestuurder van de Vlaamse Schermbond vzw

-

de benoeming van Dirk Van De Walle als bestuurder van de Vlaamse Schermbond vzw

-

de huidige samenstelling van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Schermbond vzw is
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 wijzigingen zullen worden neergelegd bij de Griffie.

E. BESPREKING PROJECT “DE SCHERMSPORT IN VLAANDEREN IN TRANSFORMATIE”
Tijdens de algemene vergadering van 21 maart 2014 werd besloten om de voorgestelde
werkwijze voor het project “De schermsport in Vlaanderen in transformatie” aan te passen. In
uitvoering daarvan werd een oproep gericht aan alle clubs om medewerkers voor vijf
werkgroepen te leveren.
Op die oproep kwam een positieve reactie van slechts drie personen die nog geen lid zijn van de
bestaande VSB-commissies of Raad van Bestuur. Voor werkgroep 2 (topsport) waren er
meerdere kandidaturen, voornamelijk personen die nu reeds in de topsportcommissie van de
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VSB zetelen. Voor werkgroepen 1, 3 en 4 was er telkens één kandidaat, voor werkgroep 5 geen
enkele kandidaat.
De Raad van Bestuur stelt dat op die basis de voorziene werkzaamheden niet gestart kunnen
worden, en heeft op woensdag 4 juni 2014 een nieuw voorstel overgemaakt aan de clubs.
Het voorstel wordt door de Algemene Vergadering besproken, en unaniem goedgekeurd.
De vijf prioritaire werkpunten, gestemd tijdens de algemene vergadering van 21 maart 2014,
worden toevertrouwd aan commissies en/of Raad van Bestuur. De kandidaat-leden van de
werkgroepen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg binnen commissies en/of
Raad van Bestuur betreffende die werkpunten.
Concreet wordt volgende verdeling gehanteerd:
-

Prioriteit 1 – “Missie en werking van de VSB – VSB/RvB structureel alle wapens / alle
provincies / voor onderwerp (a) drie werkpunten (b) voor drie jaar – belonen van clubs
die zich actief inzetten in VSB = puntensysteem” wordt toevertrouwd aan de Raad van
Bestuur

-

Prioriteit 2 – “Missie, visie en strategie inzake het competitieschermen en topsport,
inclusief topsportschool, op de drie wapens – ondersteuning topsporters op clubniveau –
professionele begeleiding EK/WK” wordt toevertrouwd aan de Topsportcommissie

-

Prioriteit 3 – “Het jeugdbeleid – ondersteuning ledenwerving – aanleveren initiatietrainers” wordt toevertrouwd aan de Technische Commissie en aan de Commissie
Promotie en Sponsoring

-

Prioriteit 4 – “Provinciale werking – circuit voor jeugd/voor recreanten –
ploegencompetitie per provincie/landelijk” wordt toevertrouwd aan de Technische
Commissie

-

Prioriteit 5 – “De plaats van de recreant in de schermwereld – recreatief circuit
volwassenen uitbouwen” wordt toevertrouwd aan de Technische Commissie

De Raad van Bestuur richt een oproep aan bijkomende vrijwilligers om zich aan te melden voor
deelname aan de debatten en bij uitbreiding aan de vermelde commissies, en aan alle clubs om
hun ideeën over de verschillende punten kenbaar te maken, zelfs als zij geen vrijwilligers vinden
om deel te nemen aan de werkzaamheden.
Ten laatste eind december 2014 zal zoals voorzien een algemene vergadering gehouden worden
om de Raad van Bestuur te kiezen.
De voorzitter dankt de aanwezigen, en nodigt iedereen uit te blijven voor de jaarlijkse VSB
Clubbijeenkomst, die aansluitend op deze vergadering gehouden wordt.

De vergadering wordt geheven.
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