VERSLAG MAANDELIJKSE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR VLAAMSE SCHERMBOND
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:

6 januari 2009
G. Geysen, O. Antonis, N. Schouterden, E. Bauwelinck, J. Leten, D. Van De Walle
E. Feyen

Vooraf:

De voorzitter wenst iedereen welkom op de eerste vergadering van 2009: Beste wensen ! Een
speciaal welkom aan Els en vooral spoedig herstel aan Lucie !

A. Verslag vorige vergadering:
Het verslag wordt goedgekeurd.
B. Verslagen stafsecties:
1. Administratie en boekhouding:
Na haar ongeval is Els aan de slag. Lucie is echter onverwacht tijdelijk werkonbekwaam. Voor de vacature
van hulptrainer is nog geen geschikte kandidaat gevonden.
De zaal die gebruikt wordt in de topsportschool vertoont vaakstorende gebreken. Dit dient schriftelijk gemeld
te worden.
De studentencontracten zijn niet rechtsgeldig. Verdere info volgt.
2. Boekhouding:
Een eerste raming van het resultaat 2008 bedraagt € + 7.000,00., rekening houdende met terugbetalingen
BLOSO: zwangerschap Nele en loon Jean-Jacques.
3. Recreatiesport en communicatie:
De mogelijke kandidaat die zijn hulp heeft aangeboden ivm promo en sponsering heeft zich niet meer gemeld.
Els informeert naar de correcte bron voor nationale (Alban Delmotte) en internationale uitslagen (FIE). Zij
werkt momenteel aan een voorstel jeugdsport en verwerkt verder de enquêtes.
De inschrijvingen voor het scheidsrechtersweekend op 27 en 28 februari en 1 maart (kennismaking 3 wapens)
in Oordegem dienen voor 30 januari binnen te zijn. Olivier stuurt gedetailleerd programma door. John
contacteert brouwerij voor mogelijk avondprogramma 28 februari 2009.
Mogelijke samenwerking met UZ wordt nader bekeken.
Nele stuurt het juiste onkostenformulier voor begeleiding en scheidsrechters door.
J. Leten informeert N. Schouterden over uit Frans naar nederlands vertaalde publicatie.
4. Topsport en opleiding:
Volgende sporters hebben voldoende WK punten verzameld:
Kadetten sabel dames: Hanne Cooremen
Kadetten sabel heren: Loïc Vernimmen
Kadetten floret dames: Marie de Schuiter
Junioren degen : Bert de Mets en Eli Antheunis
De voorzitter onderstreept de dringende nood aan professionele trainingsbegeleiding voor onze
(topsport)atleten.
De deelnemers aan de cursus initiator werden naar een tweede zit verwezen.
5. Arbitrage:
De betaling van de scheidsrechters is een aandachtspunt. E. Bauwelinck contacteert as donderdag Lucie
hierover.
6. Federatie:
De laatste vergadering werd afgezegd wegens de extreme weersomstandigheden. Een nieuwe datum volgt in
januari 2009.
C. Bijkomende punten:
1. Datum algemene vergadering:
Volgende datum wordt vastgelegd: vrijdag 06 maart 2009 20:00.

2. Offerte Fencing Pro Shop voor leasing pistemateriaal:
Aantal gewenste pistes wordt nagevraagd en tweede offerte bij Alain wordt aangevraagd.
3. Brief Confrérie i.v.m. kosten voor het BK:
De vergoeding voor de aankoop van het ontvreemde/ontbrekende materiaal (ca. € 220,00) zal aan de
Confrérie gebeuren na voorlegging van de aankoopbewijzen.
Volgende vergadering: dinsdag 3 februari 2009 20:00

