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

A. Registratie aanwezigheden
Aanwezig: OLIVIER ANTONIS, ERIK BAUWELINCK, JEAN-LOUIS DE HASQUE, XAVIER FOULON, DIRK VAN DE WALLE, PIET
WAUTERS
Verontschuldigd: ERIC FEYEN
Aanwezige staf: LUCIE JANSSENS, NELE SCHOUTERDEN, ELS V ERGAUWEN
Er heeft een extra raad van bestuur plaatsgevonden om 19.00u. Het verslag van die vergadering wordt enkel verspreid onder bestuurders en de stafleden.
De voorzitter opent de vergadering om 20u00.

B. Bevestiging goedkeuring verslag van vorige vergadering 7 september 2010
De opmerkingen van NELE SCHOUTERDEN worden besproken. Na de aanpassing in het verslag wordt het verslag
goedgekeurd.

C. Verslagen Staf
a. Sportief verslag
i. De TSS heeft een meer uitgebreide werking. Het topsportbeleid werd herzien n.a.v. het gesprek met KAREN
OPDENCAMP (BLOSO ). S EPPE V AN HOLSBEKE gaat voor een selectie voor de OS, wat inhoudt dat hij niet wordt ingezet voor de trainingen in de TSS.
Het E.K. vindt plaats in Lobnya(Rusland). S ERVAAS BREYNE is hiervoor geselecteerd. P AUL CORTEYN is de begeleider.
Voor de WK te Parijs in november zijn volgende schermers geselecteerd:
Op degen EVERT BLEUS, op sabel S EPPE V AN HOLSBEKE en op floret FREDERIK V ANDORMAEL.
YANNICK G ERMEAU is gestopt met internationaal schermen.
Op een selectiewedstrijd floret heeft P HILIPPE JULES een significant resultaat behaald.
Het overzicht van de toelating voor deelname aan selectiewedstrijden werd overgemaakt aan de RVB en de
TSC.
Na een gesprek met BLOSO zal N ELE SCHOUTERDEN een uitgebreid dossier opmaken met een volledig budget +
de bijkomende projecten voor het komend seizoen.
MARCEL VAN L AECKE en J EAN COLOT hebben een voorstel ingediend om een ploegenwerking op te starten.
ii. Jeugdhappening
22 december werd voorgesteld als datum. Het is nog niet zeker of de zaal vrij is op die datum. Als alternatief
wordt 7 maart voorgesteld. De datum zal worden gecommuniceerd van zodra deze definitief vastligt. MICHAEL
WILLEMS zal de jeugdhappening coördineren. Het volledig programma met zowel de doelstellingen als de inhoud
werd opgesteld.
Er wordt gewacht op het verslag van MICHAEL WILLEMS.
b. Financieel verslag
Enkele leerlingen van de TSS hebben het inschrijvingsgeld nog niet betaald. Een herinnering wordt gezonden.
De clubs die hun clublidgeld nog niet betaald hebben, worden aangemaand dit per kerende in orde te maken.

Er zijn nog verschillende clubs die geen licenties hebben aangevraagd. Hiervoor wordt eveneens een herinnering
opgestuurd.
i. verloning PAUL CORTEYN
De verschillende mogelijkheden worden besproken. ERIK BAUWELINCK zal bekijken of dit budgettair kan.
c. Administratief verslag
d. Verslagen contacten BLOSO, VTS, VSF
2 schermers die deelgenomen hebben aan de cursus aspirant-initiator kunnen geen attest ontvangen van BLOSO,
daar zij nog te jong waren.
Op het bilateraal gesprek jeugdsport werd duidelijk gesteld dat er een strengere beoordelingscommissie zal zijn. Er
werden richtlijnen gegeven om de subsidieaanvraag te herwerken. ELS VERGAUWEN zal de aanvraag herzien. Een
tweede schijf van de subsidies van het jeugdsportproject zal in oktober worden uitbetaald.
Op de volgende TC zal besproken worden welke cursus georganiseerd wordt : initiator of trainer B.

D. Verslagen commissies
a. Topsportcommissie (TSC)
Er zijn geen vergaderingen gehouden. Alle verslagen werden doorgestuurd.
b. Budgettaire commissie (BC)
c. Technische commissie (TC)
Volgende week is een vergadering gepland.
d. Vlaamse scheidsrechterscommissie (VSC)
De geplande vergadering werd afgelast.
e. Commissie promotie en sponsoring (CPS)
Er zijn geen vergaderingen gehouden. Nochtans is er reeds veel werk verzet. Het sponsoringdossier is in opmaak.

E. Verslagen interregionaal forum
a. FIE-CEE
Op 15 oktober is de deadline voor de subsidie van de FIE voor een zaal. Het project wordt doorgestuurd in het Engels.
b. LF
c. ARAB
d. Veteranenliga
De brief van de Veteranenvereniging i.v.m. de internationale vertegenwoordiging wordt besproken. De VSB stelt
voor dat zij fungeert als spreekbuis naar internationale zaken. De problemen dienen aangekaart te worden bij de
VSB die deze doorgeeft aan de KBFS.
e. Belgische federatie
Er is één bestuursvergadering en één algemene vergadering gehouden.
Het verslag van de Raad van Bestuur van de federatie is nog niet ontvangen.

F. Bijzonder agendapunt van de maand
G. Extra agendapunten
i. Niet-vergunde schermers
Uit de vergunningsaanvragen valt af te leiden dat sommige clubs geen of slechts een deel van de schermende leden
vergunnen.
Tegen de volgende raad van bestuur zal een voorstel worden uitgewerkt om het algemeen reglement aan te passen
en de mogelijkheid te voorzien controles uit te voeren in clubs tijdens de trainingen. Het voorstel zal ter stemming
worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur hecht veel belang aan de solidariteit onder haar leden en wil de clubs daaromtrent sensibiliseren. Een eerste aanzet daartoe werd gegeven in het voorwoord in het laatste tijdschrift.

H. Varia
i. transfer
De transferaanvraag van M ATHIJS OCKET van schermkring Lafayette naar Omnisword wordt goedgekeurd door de
Raad van Bestuur.

I. Basiswerking
a. Raad van bestuur op het terrein
b. Staf op het terrein

J. Agenda
Volgende vergadering: 2 november

