VERSLAG MAANDELIJKSE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR VLAAMSE SCHERMBOND
8 augustus 06
Aanwezig: G.Geysen,N.Schouterden,O.Antonis, J.Leten, F.Feyen
Verontschuldigd: E.Bauwelinck, R.Coessens
A. Verslag vorige vergadering:
Het verslag wordt gelezen, er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
B. Verslagen stafsecties
1. administratie en personeel
Op de enquête, verschenen het infoblad kwamen slechts 13 antwoorden. Er wordt beslist de enquête
aan te passen en op de website te plaatsen in de hoop dat meer schermers deze zullen invullen.
De limietdatum wordt vastgelegd op 30 september. Nadien zullen de 3 gratis licenties verloot worden.
2. Boekhouding.
Erik is verontschuldigd. Een tussentijdse balans wordt opgesteld tegen de volgende vergadering.
Het huidige banksaldo bedraagt +/- 58000 euro.
3. Recreatiesport en communicatie.
Voor het heropstarten van de schermclub Excalibur blijken er problemen te zijn met de eventuele
lesgever.
Jean-Jacques zal contact opnemen met enkele clubs en lesgevers om dit op te lossen.
Een kindvriendelijke uitgave met informatie betreffende de ARAB graden wordt uitgewerkt.
De ARAB zal dit toegezonden worden ter informatie en gevraagd of hun logo kan gebruikt worden.
De examens blijven een organisatie van de ARAB.
4.Topsport
op het EK in Izmir werden geen goede resultaten genoteerd.
Yoeri Van Laecke en Frederik Vandormael behaalden een T 64. De floretploeg werd 11e.
Nele legt de begeleiding rond Yoeri Van Laecke uit..
De kwalificatiekalender werd overgemaakt aan de clubs. Er wordt de laatste hand gelegd aan het
kwalificatiereglement.
Er zijn Franse regionale tornooien opengesteld voor de Belgische schermers waarop de schermers
punten kunnen halen. Er zijn meer cadetten A tornooien in het nieuwe seizoen. De cadetten moeten
meer punten behalen om zich te selecteren voor deelname aan WK.
Er wordt een infovergadering gehouden op maandag 28 augustus waarop het kwalificatiereglement
zal besproken worden.
Voor deelname aan het EK 2007 in Gent wordt een apart kwalificatiereglement opgesteld.
Wegens de zwangerschap van Nele dient een vervanger gevonden te worden om de cadetten floret te
begeleiden naar de kwalificatietornooien. De vergadering stelt voor contact op te nemen met Francis
Crahay.
Voor de deelname aan het EK junioren in Polen in november doet de Liga een voorstel om een
floretploeg en een degenploeg af te vaardigen.
Voor de floretploeg zullen 3 1e jaar junioren gedelibereerd moeten worden. Deze hebben wel in april
2006 een selectie behaald bij de cadetten.
Op degen zouden 2 junioren gedelibereerd worden evenals een laatstejaars cadet die goed
presteerde op het WK cadetten in april.
De vergadering stelt voor dit punt over te dragen naar volgende vergadering, gezien dit ook nog dient
besproken te worden op de Raad van Bestuur van de Liga.
De cursus instructeur B gaat van start in september indien er voldoende inschrijvingen zijn.
5.Scheidsrechterscommissie
Een nieuwe cursus theorie wordt gehouden op zaterdag 9 september van 9u30 tot 12u in de
Lakenhalle te Gent. Het examen theorie op de 3 wapens heeft plaats op zaterdag 16 september van
10 tot 12u eveneens in de Lakenhalle te Gent
De inschrijvingen voor deze cursus en examens dienen gemeld te worden aan het secretariaat ten
laatste op op 1 september.
6.Federatie
De openstaande schuld van de Bond kan vereffend worden. G.Geysen zal het nodige doen om de
betaling uit te voeren.
Transfers
Quatretemps Koen geeft zijn ontslag in schermkring Skirmjan
Pauli Carl-Olaf vraagt de transfer aan van KSSMA Ronse naar de Confrérie

Van Laecke Gregory geeft zijn ontslag in schermkring Excalibur
Baarendse Tatiana geeft haar ontslag in schermkring Cyrano
Baarendse Dirk geeft zijn ontslag in schermkring Cyrano
Bleys Marc geeft zijn ontslag in schermkring scherma
Bleys Michiel geeft zijn ontslag in schermkring Scherma
De Trog Laurent geeft zijn ontslag in schermkring Confrérie
Viola Trayci geeft haar ontslag in Antwerps Scherm Centrum
Decolvenaer Maarten geeft zijn ontslag in schermkring De Maneschermer
Degraef Kathleen geeft haar ontslag in schermkring De Maneschermer
Muls Katharina geeft haar ontslag in schermkring De Maneschermer
Dumont Bertrand vraagt de transfer van Les 3 Armes naar Confrérie
Van Mele Charlotte vraagt de transfer van schermkring Rheynaerde naar Confrérie
Naulaerts Ellen geeft haar ontslag in schermkring Cyrano
Volgende vergadering: dinsdag 5 september 06

.

