Vlaamse Schermbond vzw
Ondernemingsnummer: 418.821.452
Zetel: Boomgaardstraat 22/56, 2600 Berchem
VERSLAG RAAD VAN BESTUUR VLAAMSE SCHERMBOND vzw
7 september 2010

A. Registratie aanwezigheden
Aanwezig: OLIVIER ANTONIS, ERIK BAUWELINCK, XAVIER FOULON, DIRK VAN DE WALLE, PIET WAUTERS
Verontschuldigd: JEAN-LOUIS DE HASQUE, ERIC FEYEN
Aanwezige staf: PAUL CORTEYN, LUCIE JANSSENS, NELE SCHOUTERDEN, ELS VERGAUWEN
De voorzitter opent de vergadering om 20u00.

B. Bevestiging goedkeuring verslag van vorige vergadering 3/8/2010
Het verslag werd goedgekeurd.
De Raad van Bestuur verduidelijkt het standpunt betreffende de transferregeling voor de leerlingen van de
Topsportschool (TSS). In de overeenkomst met de leerlingen van de TSS dient duidelijk vermeld dat er een goede
samenwerking wordt nagestreefd tussen de basisclub en de TSS. Dit vervangt alle strikte artikels die opgenomen
waren in het huishoudelijk reglement van de TSS. NELE SCHOUTERDEN zal een tekst terzake opstellen.

C. Verslagen Staf
a. Sportief verslag
Er waren geen activiteiten in de voorbije maand.
b. Financieel verslag
i. Verloning PAUL CORTEYN
PAUL CORTEYN vraagt bijkomende vergoeding o.a. voor begeleiding op buitenlandse tornooien. Hij ontvangt
als gedetacheerde via het onderwijs zijn maandloon. Bij navraag bij BLOSO werd vernomen dat het hiervoor
geen extra subsdiëring voorziet. DIRK VAN DE WALLE stelt voor om samen met ERIK BAUWELINCK te bekijken of
er financiële ruimte is om een extra vergoeding te voorzien en op welke wijze die aan PAUL CORTEYN kan
uitgekeerd worden. Op de volgende raad van bestuur zal dit punt verder besproken worden.
c. Administratief verslag
i. Stand van zaken VISA kaart
Een VISA kaart is aangevraagd. OLIVIER ANTONIS heeft hierop de volmacht. De kaart zal voorlopig enkel
gebruikt worden door het secretariaat om de noodzakelijke betalingen uit te voeren waarvoor een VISA kaart
nodig is. Binnen een paar maand zal de Raad van Bestuur evalueren of hiermee aan de noden wordt
voldaan. De Raad van Bestuur wijst er de schermers, trainers en scheidsrechters op dat zij een snellere
terugbetaling kunnen bevorderen door hun onkosten onmiddellijk door te geven.
ii. Het beleidsplan werd overgemaakt aan BLOSO. De Raad van Bestuur vraagt om een kopie van het
ingediende plan over te maken aan de leden van de Raad van Bestuur.
d. Verslagen contacten BLOSO, VTS, VSF
i. Stand van zaken schermzaal
Er waren contacten met BLOSO. Op de volgende rvb van de federatie (17/9/2010) zal OLIVIER ANTONIS de
vraag stellen om ook steun te vragen aan de FIE en de CEE. PIET WAUTERS brengt OLIVIER ANTONIS op de
hoogte van de mogelijkheden via Europese overheden. OLIVIER ANTONIS tracht eveneens contact op te nemen
met het “Steunpunt Vlaamse Schermsport”.
ii. Financiering TSS en schermzaal
ERIK BAUWELINCK en NELE SCHOUTERDEN stellen dat de Vlaamse Schermbond weinig of geen budget heeft om
financieel tussen te komen in de bouw van een eigen schermzaal. We zullen daarenboven bijkomende kosten
moeten dragen bij de uitbreiding van het trainersbestand van de TSS. Sponsoring is een mogelijke en
waarschijnlijk noodzakelijke financieringsbron.
Het contract als jeugdtrainer van Yannick Germeau wordt uitgebreid naar 50% tot einde 2010. BLOSO
subsidieert deze kosten.
Er wordt gezocht naar een trainer voor 75% voor de TSS. Er zijn reeds enkele informele contacten met
kandidaten. Deze kosten worden eveneens gesubsidieerd door BLOSO.
De Raad van Bestuur stelt de vraag of deze beslissingen niet voorafgaandelijk ter goedkeuring moeten
voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering, aangezien ze de komende jaren blijvend een impact
zullen hebben op de begroting en er mogelijks sprake is van een doeloverschrijding (cfr. de statuten). Er zal
in elk geval een stevig dossier moeten opgesteld worden dat kan voorgelegd worden aan de Algemene
Vergadering. Hierbij dienen concrete cijfers medegedeeld te worden, met de kosten voor zowel de extra
trainers van de TSS als voor de bouw van een schermzaal.

De Raad van Bestuur acht het slechts opportuun de ter tafel liggende toekomstplannen door te zetten mits
uitdrukkelijk akkoord van de Algemene Vergadering. Eens het nodige cijfermateriaal beschikbaar is zal een
algemene vergadering worden bijeen geroepen om de plannen toe te lichten en groen licht te vragen om ze
verder uit te werken.
iii. Cursus aspirant-initiator en trainer B
De cursus aspirant-initiator is gestart met 23 deelnemers uit 14 verschillende clubs.
Er is nog onduidelijkheid i.v.m. de cursus trainer B. BLOSO heeft zijn akkoord nog niet gegeven. De
noodzaak om deze nog dit jaar in te richten is weggevallen, daar SEPPE VAN HOLSBEKE niet zal starten als
trainer in de TSS. NELE SCHOUTERDEN is daarom geen vragende partij meer om de cursus dit jaar nog in te
richten.

D. Verslagen commissies
a. Topsportcommissie (TSC)
i. Verslag vergaderingen 10/5/2010, 31/5/2010 en 28/6/2010
Deze verslagen werden doorgestuurd naar de leden van de TSC. Er zijn opmerkingen gekomen. De
verslagen werden nog niet goedgekeurd. De Raad van Bestuur vraagt om deze goed te keuren en de
verslagen door te zenden naar de RvB.
ii. Rapportering stand van zaken “visie” en selectiereglement
Op het volgende federaal sportcomité (FSC) (9/9/2010) wordt het selectiereglement besproken.
b. Budgettaire commissie (BC)
ERIK BAUWELINCK merkt op dat hij niet op de hoogte werd gebracht van de aangevraagde budgetten voor 2011.
De budgetten voor de topsport zijn aangevraagd en zullen besproken worden op een bilateraal gesprek in
november.
Er zijn 2 schermers die zich ernstig wensen voor te bereiden op deelname aan de OS in 2012. Voor hen is een
aangepast budget aangevraagd. Daar het topsportbudget beperkt is, zullen de kosten voor deelname aan EK en WK
niet meer kunnen gefinancierd worden door de VSB. Om de schermers die een selectie halen toch nog enigszins te
kunnen steunen, werden bijkomende budgetten aangevraagd voor paramedische omkadering.
In de communicatie rond het kwalificatiereglement dient duidelijk vermeld te worden dat er dit seizoen geen
financiële garanties worden gegeven door de VSB, dit in tegenstelling tot de praktijk van de voorbije jaren.
c. Technische commissie (TC)
i. Verslag vergadering 6/8/2010
Het verslag werd doorgezonden. Er zijn geen opmerkingen. Volgende beslissingen werden genomen:
- Opvolging Jeugdsportproject: De Raad van Bestuur volgt de visie van de TC inzake de reglementering van
het jeugdsportproject en komt terug op haar eerdere besluit in verband met de verplichting van
clubbezoeken. Alle clubs zijn intussen bezocht op een na. Een afspraak werd vastgelegd. Alle bezoeken zijn
in een constructieve en ontspannen sfeer verlopen.
- Interregionale floretontmoetingen: 4 data werden vastgelegd voor dit seizoen. Er wordt besloten om alle
Vlaamse clubs met een floretwerking uit te nodigen en de naam wordt gewijzigd in VSB-beker floret.
- Oefendagen ter voorbereiding op de instaptesten van trainerscursussen: Er waren 10 deelnemers waarvan
7 alle lessen hebben gevolgd, 2 deelnemers volgden 3 van de 4 lessen. Zij kregen dus respectievelijk het
volledige / de helft van het inschrijvingsgeld terug.
- Jaarplanning 2011 voor beleidsplan Bloso: In het convenant Jeugdsport 2010 gaf de
beoordelingscommissie de opmerking om de criteria van het subsidiereglement bij te sturen in functie van
kwaliteitsverhoging en om aandacht te besteden aan de criteria van ethisch verantwoorde jeugdsport. De
TC kiest samen met de VSC voor 2011 voor het thema “de rechten van het kind” en de richtsnoeren i.v.m.
“aangepaste competitie” (cfr VSB-beker) en “gedragscode”.
- Voor de uitbouw van de TC-bibliotheek, die ter beschikking zal staan van de trainers, worden volgende
boeken aangekocht: “Epée Fencing: a complete system” en “The complete guide to fencing”.
d. Vlaamse scheidsrechterscommissie (VSC)
Het laatste verslag werd gepubliceerd.
Het probleem met de aankoop van de regenvesten wordt opgelost. De scheidsrechters die een regenvest wensen
aan te kopen kunnen hun maten doorgeven. Kostprijs is ongeveer 30 euro.
Er wordt een reglement opgesteld waarin de werkwijze voor de vergoeding van de scheidsrechters wordt
vastgelegd.
De VSC organiseert op zaterdag 18 september een barbecue voor scheidsrechters en trainers.
e. Commissie promotie en sponsoring (CPS)
i. Verslag vergadering 4/8/2010
Het verslag werd doorgestuurd. Er zijn geen opmerkingen. Volgende beslissingen werden genomen:

- De CPS-leden trachten in het tijdschrift “Achter het Schermen” meer teksten te publiceren over
trainingsmodaliteiten, voedingstips, blessurepreventie. Aan de VSC wordt de vraag gesteld om een rubriek
op te starten over het scheidsrechterbestaan.
- Op de website wordt “Tornooi in de kijker” hervat. Aan de clubs wordt een oproep gericht om hun tornooien
in de kijker te zetten.
- De Wedstrijduitslagen moeten volledig op de website komen en niet enkel de eindresultaten. Dan moeten
alle clubs wel het programma Engarde gebruiken. Er wordt aan de VSC gevraagd om dit als voorwaarde op
te nemen bij de categorisering van de wedstrijden.
- Er zal in de toekomst op de website een pagina worden aangemaakt voor de clubbestuurder met allerlei
nuttige informatie en tools en verder een pagina voor de pers waar ze snel info vinden over de schermsport
- Omkadering aantrekken: dit jaar wordt één pakket didactisch materiaal verloot onder de deelnemende clubs
van de cusrsus Aspirant-Initiator. Ook in 2011 willen we zoveel mogelijk niet gediplomeerde trainers
motiveren om de trainerscursussen te volgen.
ii. Betaling Webmove Er is een akkoord over de betaling aan Webmove voor het onderhoud van de website.
iii. Cel WEBSITE
Er werden geen vergaderingen van de cel website gehouden, maar er was wel veel email-verkeer . Hierover
krijgt de RvB geen informatie. Er wordt een agendapunt bijgevoegd bij de CPS: evaluatie werking cel website.
De kalendermodule op VSB-site voldoet niet en wordt tot nader order van de website verwijderd. De kalender
in excel zal worden bijgewerkt en alle tornooi-informatie zal worden doorgezonden naar Nahouw. Op de
website van de VSB wordt een link gelegd naar Nahouw.

E. Verslagen interregionaal forum
Nihil.

F. Bijzonder agendapunt van de maand
Nihil.

G. Extra agendapunten
Nihil.

H. Varia
Voor de VSB beker sabel wordt vanuit het secretariaat de uitnodiging opgezonden, de inschrijvingen en de
betalingen opgevolgd.

I. Basiswerking
a. Raad van bestuur op het terrein
OLIVIER ANTONIS en DIRK VAN DE WALLE zullen aanwezig zijn op “De Gulden Klauw” op 11-12/09/2010
OLIVIER ANTONIS zal aanwezig zijn op de infovergadering bij DC Rheynaerde op 11/09/2010
b. Staf op het terrein
NELE SCHOUTERDEN en ELS VERGAUWEN zijn aanwezig op de cursus aspirant-initiator.

J. Agenda
Volgende vergadering: 5 oktober 2010 om 19u00 (leden RvB)
Volgende vergadering: 5 oktober 2010 om 20u00 (RvB en staf)

