VERSLAG MAANDELIJKSE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR VLAAMSE SCHERMBOND
12 september 06
Aanwezig: G.Geysen,N.Schouterden,O.Antonis, E.Bauwelinck, R.Coessens
Verontschuldig:J.Leten,
Afwezig: E.Feyen
X.Foulon, voorzitter van KSSMA Ronse heeft gevraagd op deze vergadering aanwezig te zijn om de
problematiek i.v.m. de transfer van Alexis Van Audenhove te bespreken.
De Bond werd door de betrokken schermer niet op de hoogte gebracht van zijn geplande transfer
tijdens de geldige transferperiode. Op 31/8/06 werd door de Liga een fax opgezonden met de
aanvraag tot transfer. De transfer is niet geldig.
De transfer van een schermer van Excalibur naar Ronse is evenmin geldig. De schermer zal zich als
2e club aansluiten bij KSSMA Ronse.
A. Verslag vorige vergadering:
Het verslag wordt gelezen, er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
B. Verslagen stafsecties
1. administratie en personeel
Nele werkt op een oude laptop die zij in leen heeft van het BLOSO. Er wordt beslist een nieuwe aan te
kopen.
De nodige attesten voor de volmachten/afwezigheid op de verkiezingen worden aan de betrokkenen
overgemaakt van zodra de conventie door de F.F.E. getekend wordt en de tornooien voor cadetten
floret en degen, te Senlis en Douai openstelt voor de Belgische schermers.
Tijdens de afwezigheid van Nele zal Olivier Antonis haar vervangen voor dringende zaken.
2. Boekhouding.
Tegen volgende vergadering worden de reële uitgaven vergeleken met het budget.
Het huidige banksaldo bedraagt +/- 48000 euro.
3. Recreatiesport en communicatie.
Er werd contact gelegd met de opleiding regentaat L.O. in Gent. Deze starten met 2 x 4 u initiatie
schermen, met de bedoeling een cursus initiator in te richten. De toelating en andere modaliteiten
worden besproken met het BLOSO.
4.Topsport
Op het WK schermmeesters werd Paul Corteyn wereldkampioen en op het WK Veteranen werd Leo
Pasmans wereldkampioen. De voorzitter en de Raad van Bestuur wenst hun hierbij te feliciteren.
Op de volgende algemene vergadering van de Vlaamse schermbond zullen de beide kampioenen
passend gevierd worden.
Op 28/8 werd een vergadering belegd i.v.m. het kwalficatiereglement en de kwalificatiekalender.
Hierop waren 15 personen aanwezig.
Wegens het zwangerschapsverlop van Nele werd gevraagd aan F.Crahay als begeleider mee te gaan
naar de QU-tornooien cadetten. Francis kan zich hiervoor niet vrijmaken.
Voorlopig is er geen oplossing. Op 8 oktober zal Nele de floret cadetten begeleidein in Senlis. Yoeri
Van Laecke zal de cadetten degen begeleiden in Douai.
Het reglement BK wordt overgemaakt aan de leden van de Raad van Bestuur.
Voor de EK junioren te Poznan wordt geen enkele schermer gedelibereerd.
De selectie bestaat uit Seppe van Holsbeke(sabel) en begeleider Olivier Antonis.
De cursus instructeur B is gestart met 8 deelnemers.
Op 23/9 wordt in samenwerking met het Antwerps scherm centrum een KSAB examen georganiseerd.
De conventie met de F.F.E. werd nog niet ondertekend door de F.F.E. Dit maakt dat het JU B tornooi
op 24/9 werd geannuleerd. Er wordt voorgesteld dit tornooi te vervangen. Dit wordt besproken op het
sportcomité.
Seppe van Holsbeke het een topsportcontract getekend bij het BLOSO
5.Scheidsrechterscommissie
Het cursus theorie scheidsrechters gepland op 9/9 werd uitgesteld naar 16/9.
Bijkomende punten op de dagorde
1. Schermmuseum
Wegens plaatsgebrek in het schermmuseum vraagt Pierre Raes of het mogelijk is een deel van het
patrimonium in bewaring te geven bij de Vlaamse schermbond.

Hij heeft reeds een schenking gedaan aan het BOIC en de Confrérie. Het restant wil hij verdelen
tussen de Bond en de Liga.
De Raad van Bestuur gaat hiermee principieel akkoord.

Volgende vergadering: dinsdag 3 oktober 06
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