VERSLAG MAANDELIJKSE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR VLAAMSE SCHERMBOND
6 februari 02
Aanwezig : de heren G.Geysen, B.Dhooghe,Y.Brasseur, X.Foulon, R.Antonis,
Juffrouw N.Schouterden
Verslag vorige vergadering : Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
Personeel : Het secretariaat verhuist naar een groter bureel op de 4e verdieping. De telefoon en
faxnummers blijven dezelfde.
F.Crahay heeft als bijkomende eis een loonsverhoging gevraagd voor 2001. De lonen werden
uitbetaald volgens het paritair comité. BLOSO betaalt volgens eigen barema’s die verschillen van het
paritair comité. Om geen verlies van subsidies te hebben eiste BLOSO dat er een supplement betaald
werd voor het jaar 2000. Dit werd dan ook uitbetaald aan het personeel. In 2001 werd het personeel
betaald volgens het paritair comité.
Hij vraagt eveneens nog 2 extra dagen uit te betalen voor september. De voorzitter merkt op dat aan
F.Crahay gevraagd werd rapporten op te stellen en hij deze tot op vandaag nog niet ontvangen heeft.
Hij vindt het spijtig dat F.C. op deze manier reageert.
Financien : de balans is naar alle clubs opgezonden, samen met de begroting.
De rapportering voor het jaar 2001 dient opgemaakt te worden en opgezonden naar BLOSO vóór 1
april 2002. Het is verplicht voor erkende federaties.
De lening moet terugbetaald worden op termijn van 1 jaar, met de mogelijkheid de termijn te
verlengen.
De dossiers IW 2001 voor Nele Schouterden worden uitbetaald wanneer het enigszins mogelijk is.
De subsidiering voor het sabeltornooi van de Confrerie dient eveneens nog uitbetaald te worden.
Aan de algemene vergadering zal een gedetailleerde uitleg gegeven worden omtrent het deficiet.
Y.Brasseur vraagt waarom de renteloze lening niet werd aangevraagd en stelt als eerste prioriteit de
eigen middelen zo vlug mogelijk positief te maken.
Budget 2002.Tot op vandaag is er nog geen nieuws van BLOSO omtrent de subsidiering.
Onze inkomsten worden als volgt geschat :
550.000 BEF inkomsten uit licentiegelden
80 % subsidies van de loonkosten
85.000 BEF inkomsten uit clublidgelden
50 % subsidies op de werkingskosten geschat op 400.000 BEF
topsportsubsidies indien zoals in 2000 : 750.000 BEF
sportief gedeelte : Nele heeft de clubs aangeschreven om een afspraak te maken om de clubs te
bezoeken.
Eén club, nl. Maaseik heeft zij reeds bezocht. Haar conclusie is dat er noodzaak is aan de bijscholing
van de trainers.
Als prioriteit stelt zij de vervolmaking van de lesgevers.
Zij heeft tevens de mogelijkheid onderzocht sportkampen in te richten. Gezien er slechts één
sportkamp moet ingericht worden is dit misschien toch mogelijk.
Voor het dossier jeugdsport heeft zij reeds onderzocht of er aan jeugdsportwerving moet gedaan
worden of aan kwaliteitsverbetering. De jeugdsportwerving is enkel nodig bij clubs met minder dan 30
% jeugd. Bij het onderzoek is gebleken dat de meeste clubs hieraan voldoen en er dient gewerkt te
worden aan kwaliteitsverbetering.
Kwalificatiereglement : Nele heeft op een vergadering met J.Colot gevraagd het nieuwe
kwalificatiereglement terug voor te stellen. J.Colot weigert gezien het niet-functioneren van de
federatie. Volgende week bespreekt zij samen met J.Colot de selectie voor de WK junioren en
kadetten die plaatshebben vanaf 1 april tot 8 april te Antalya( Turkije).
G.Geysen meldt dat de schermers die deelgenomen hebben aan het ploegentornooi op degen een
brief ontvangen hebben van de heer Walnier.
Er bestond nog geen reglement betreffende de deelname per ploeg aan de wereldbekertornooien.
Gezien de federatie niet wil bijeenkomen kan er nog steeds niet over gediscuteerd worden.
Een fax wordt gezonden naar de federatie met de aankondiging van deelname per ploeg aan het
tornooi te Barcelona en Montreal.
Een officiele brief wordt gezonden naar de clubs dat er een nieuwe sportdirecteur is aangenomen en
dat alle briefwisseling naar de instanties toe via haar moet gebeuren. Er wordt gevraagd dat de
trainers zich hier strikt aan houden.
Van deze brief wordt een kopie gezonden naar het BOIC en BLOSO.

Algemene vergadering: De vraag van de veteranenvereniging het Europees kampioenschap te
sponsoren zal gesteld worden op de Algemene vergadering. De leden van de Raad van Bestuur zijn
akkoord een bedrag van 25.000 BEF te voorzien zoals de franstalige liga.
Na de algemene vergadering van de Bond wordt een datum vastgelegd om een Raad van Bestuur
van de Federatie bijeen te roepen. Aan mevrouw Snacken, die rekeningcommissaris is voor de
Federatie wordt gevraagd de rekeningen te controleren. De Bond heeft nog steeds geen inzage in de
financiele toestand van de Federatie.
Op de algemene vergadering zal aan de clubs gemeld worden dat de werking moet veranderen. Het
dossier jeugdsport moet in 2003 gestart worden.
De kandidaten voor een bestuursfunctie zijn :
Guido Geysen voor de benoemde functie als voorzitter
Hugo Brioen voor de benoemde functie als secretaris-generaal
Nele Schouterden voor de benoemde functie als sportverantwoordelijke.
Bart Van Hove voor de benoemde functie als schatbewaarder
Olivier Antonis, Ivo Van Seters en X.Foulon, B.Dhooghe en Y.Brasseur als lid van de Raad van
Bestuur
Vlaamse schermschool : G.Geysen heeft een gesprek gehad met D.Goeminne. Deze laatste stelde
voor een werkgroep op te richten met als moderator D.Goeminne. Deze werkgroep zou bestaan uit 2
bestuursleden van de Bond en iemand van de Vlaamse schermschool.
Verhoging licentiegelden. Het voorstel om de licentiegelden te verhogen wordt voorgelegd op de
algemene vergadering. De licenties worden verhoogd naar € 35 vanaf volgend seizoen. De
clubvergunningen en lidkaarten gaan pro-rata stijgen.
In 2003 zullen de licenties naar € 40 stijgen.
Het voorstel om de clublidgelden te verhogen wordt afgewezen.
De voorzitter merkt op dat de verzekering nominatief zal zijn en diegenen die geen licentie hebben
niet verzekerd zijn.
Er wordt vastgesteld dat op 1 oktober 2001 er slechts 360 licenties werden aangevraagd. De clubs
worden erop gewezen dat het seizoen begint in oktober en de licenties bij het begin van het seizoen
dienen aangevraagd te worden.
Cursus trainer B
Deze wordt georganiseerd in september. Het algemeen gedeelte wordt gezamenlijk met andere
sporten gegeven. Schermen wordt ingedeeld bij de technische sporten. Deze cursus algemeen
gedeelte is wegens problemen bij de VTS uitgesteld tot 25 februari.
De mogelijkheid bestaat eveneens deze te volgen in september in Genk tijdens 3 weekends.
Na telefonisch onderhoud met potentiele cursisten wordt geopteerd voor de cursus in Genk.
De data van het technisch gedeelte zullen moeten herzien worden.
Publicaties in het Staatsblad.
Na de algemene vergadering zal het nieuw bestuur gepubliceerd worden en de nodige wijzigingen
doorgegeven aan het Staatsblad.
Volgende vergadering : dinsdag 5 maart 2002.

