VERSLAG MAANDELIJKSE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR VLAAMSE SCHERMBOND
7 oktober 08
Aanwezig:O.Antonis, D.Van De Walle, N.Schouterden,E.Bauwelinck ,E.Feyen ,J.Leten:
Verontschuldigd: G.Geysen,

Wegens afwezigheid van de voorzitter leidt J.Leten de vergadering.
A. Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt goedgekeurd.
B. Verslagen stafsecties
1.Administratie en personeel
Els is zeker nog afwezig tot einde oktober.
De Vlaamse schermbond is aangesloten bij het Vlaams dopingtribunaal. Het interne reglement moet aangepast
worden.
Christopher Engels werd voorwaardelijk voor 2 jaar geschorst.
2. Boekhouding.
Het saldo op 30/9 bedraagt 92000 euro.
3. Recreatiesport en communicatie.
De nieuwsbrief werd digitaal verzonden naar alle clubs en naar de schermers die zich inschreven.
Er zijn maar weinig schermers die de nieuwsbrief wensen te ontvangen. In het tijdschrift van december zal een
nieuwe oproep gedaan worden.
De nieuwe folder van de VSB werd goed onthaald. Er wordt bekeken of het logo van de VSB wordt gewijzigd.
4.Topsport en opleiding
De cursus initiator is gestart . Er is één bijkomende kandidaat.
De volgende cursus wordt een trainer B cursus. Er wordt volop gewerkt aan de inhoud.
Nele volgt de managementcursus die ingericht wordt door het BOIC.
Zij heeft eveneens deelgenomen aan een congres i.v.m. sportbeweging en voeding. In december zal een
informatievergadering belegd worden omtrent sportvoeding voor alle clubs en schemers.
Leo Pasmans behaalde een bronzen medaille op de Wereldkampioenschappen veteranen in Limoges. Hij zal
gepast in de bloemetjes gezet worden op de volgende algemene jaarvergadering.
Eli Antheunis werd 20e op een JU B tornnoi. Laurent Ghijs behaalde een goed resultaat op een SE B tornooi.
Volgende schermers zijn geselecteerd voor deelname aan de Europese kampioenschappen junioren in
Amsterdam in november, B.Demets op degen, Servaas Breyne op sabel, Eli Antheunis op floret. Eli zal ook
deelnemen per ploeg.
Olivier is deeltijds aan de slag in de topsportschool voor 25 %. De bedoeling is dit verder uit te bouwen als
fulltime job. Olivier is bereid voor één jaar hieraan mee te werken, maar ziet het niet zitten om dit als fulltime job
uit te oefenen. Hij vraagt wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst. Dit is moeilijk op voorhand te zeggen, daar
alles afhangt van het aantal leerlingen van de topsportschool.
In het beleidsplan voor volgende olympiade zal een gedetailleerd dossier i.v.m. de sabel opgesteld worden
De verplaatsingen naar het buitenland die belastingsvrij zijn worden ook in het budget van het beleidsplan naar
voren gebracht..
Er wordt eveneens gestart met een sabelproject in samenwerking met clubs. De clubs worden hiervan op de
hoogte gebracht en kandidatuur wordt opgevraagd.Onder de kandidaturen worden 3 clubs aangeduid waarmee
de medewerkers van het bewegingsplatform zullen werken.
5.Scheidsrechters
Het verslag van de scheidsrechterscommissie werd opgezonden naar de leden van de Raad van Bestuur.
In de opleiding van scheidsrechters zal meer praktijk geïntegreerd worden. In de lente van 2009 start een nieuwe
opleiding scheidsrechters.
6. Federatie
Op 24 november wordt een vergadering Raad van Bestuur georganiseerd.
De Vlaamse schermbond wenst als punt op de dagorde bij te voegen dat John Leten wordt afgevaardigd naar het
congres. Hij woonde het congres in Moskou bij. Het verslag hiervan werd doorgezonden naar de Raad van
Bestuur van de VSB en zal doorgezonden worden naar de voorzitter van de federatie.
Bijkomende punten
Zwarte kaart:
Op het tornooi in Neufchâteau werd aan een Vlaamse schermer een zwarte kaart uitgereikt. Dit voorval wordt
besproken. De betrokken schermer wordt gevraagd hierover een verslag te bezorgen. Op de volgende
vergadering zal deze zaak verder behandeld worden.

Volgende vergadering: dinsdag 3 november 08

.

