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A. Registratie aanwezigheden
Aanwezig: OLIVIER ANTONIS, ERIK BAUWELINCK, ERIC FEYEN, XAVIER FOULON, DIRK VAN DE WALLE en PIET WAUTERS
Verontschuldigd: JEAN-LOUIS DE HASQUE
De voorzitter opent de vergadering om 20.00u. Het verslag wordt opgemaakt door XAVIER FOULON.

B. Goedkeuring verslag
Het verslag van de raad van bestuur van 18 januari 2011 werd goedgekeurd.
Van de werkvergadering van 4 februari 2011, met als enig agendapunt “functioneren NELE SCHOUTERDEN”, werd
geen verslag opgemaakt.

C. Balans 2010
De Raad van Bestuur neemt voor het eerst kennis van de balans 2010.
De Raad van Bestuur stelt enorme budgetoverschrijdingen vast op de posten Topsportschool (TSS), topsport en
internationale arbitrage.
In de boekhouding zitten facturen van aankopen waarvan de Raad van Bestuur nooit in kennis is gesteld en die dus
ook nooit werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur, niettegenstaande onze statuten een goedkeuring door de
Raad van Bestuur opleggen.
Op het vlak van de internationale arbitrage vermoedt de Raad van Bestuur dat er overdreven hoge kosten werden
terugbetaald en dat boetes, te betalen door zowel leden van de VSB als van de LF, niet (steeds) werden geïnd.
Het is onduidelijk bij wie de verantwoordelijkheid ligt voor dit financieel wanbeheer. NELE SCHOUTERDEN en PAUL
CORTEYN zullen ter verantwoording worden geroepen. Op de herhaalde vragen naar budgettaire overzichten werd tot
op heden onvoldoende tot geen gevolg gegeven door de Topsportschool (TSS) of de Topsportcommissie (TSC).
De Raad van Bestuur neemt volgende beslissingen:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

De gehele Vlaamse Schermbond wordt onder curatele geplaatst van de Raad van Bestuur.
Voor alle bestellingen dient een dossier te worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur, naar voorbeeld
van de budgetaanvragen ingediend door ELS VERGAUWEN. ERIK BAUWELINCK zal een standaardformulier
opstellen.
Er kunnen geen uitgaven worden gedaan zonder voorafgaande goedkeuring door OLIVIER ANTONIS en ERIK
BAUWELINCK.
Er moeten opnieuw op regelmatige basis stafvergaderingen worden georganiseerd. Daarbij moet
budgetbeheer een vast agendapunt zijn.
De verantwoordelijke voor het budgetbeheer van de TSC, NELE SCHOUTERDEN, moet alle inkomsten en
uitgaven voor internationale arbitrage nazien, en waar nodig achterstallige boetes innen.
Aan (toekomstige) leerlingen van de TSS kunnen door de stafleden geen beloftes worden gedaan
betreffende de financiële bijdrage. Een verhoging van het inschrijvingsgeld valt niet uit te sluiten. Leerlingen
van de TSS hebben niet ‘de facto’ recht op een uitrusting gefinancierd door de TSS. Alle vragen aangaande
financiële zaken moeten doorverwezen worden naar de Raad van Bestuur.

Daarnaast vestigt de Raad van Bestuur nogmaals de aandacht op volgende punten:
7.

De raden van bestuur dienen grondig te worden voorbereid. Dit betekent dat voor o.a. volgende
agendapunten vooraf tijdig overzichtelijke schriftelijke documentatie moet worden ter beschikking gesteld
van de Raad van Bestuur: sportief verslag, financieel verslag, administratief verslag, verslagen contacten
BLOSO en VTS, werking TSC en TSS, contacten KBFS en FSC
8. NELE SCHOUTERDEN moet meer, frequenter en vooral tijdiger initiatief nemen voor overleg met ERIK
BAUWELINCK.
9. Budgetbeheer internationale arbitrage is de verantwoordelijkheid van de TSC.
10. De Raad van Bestuur moet bij middel van overzichten continu op de hoogte worden gehouden van het
geraamde kostenplaatje van de gehele bondswerking.
ERIK BAUWELINCK zal de staf schriftelijk inlichten over de genomen besluiten.

D. Werking Topsportcommissie (TSC)
De voorbije maanden was er veel ophef ontstaan over de werking van de Topsportcommissie (TSC). ERIC FEYEN
brengt verslag uit.
De Raad van Bestuur concludeert:
1. Er wordt door de Raad van Bestuur van de VSB een streep getrokken onder de dossiers die ter discussie
stonden.
2. In tegenstelling tot de actuele praktijk is de TSC geen doorgeefluik van het Federaal Sportcomité (FSC). De TSC
is bevoegd voor het Vlaamse topsportbeleid, niet het FSC. Het is de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de
TSC, NELE SCHOUTERDEN, om de commissieleden op dit punt correct voor te lichten. Het is ook de
verantwoordelijkheid van de commissievoorzitter om tijdig vergaderingen te plannen en tijdig duidelijk
gedocumenteerde agendapunten schriftelijk te communiceren. Agendaproblemen kunnen nooit het bypassen van de
TSC door het FSC of de STC motiveren. De werkingskalender kan reeds in augustus worden vastgelegd. De taken
en deadlines zijn voldoende lang op voorhand gekend.
3. De op deze vergadering voorgelegde TSC-visie is, op een paar details na, in overeenstemming met de visie van
de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is hoopvol gestemd over de verdere werking van de TSC, maar zal
nauw toezien op de vertaling van de visie in de praktijk.
ERIC FEYEN bevestigt zijn ontslag uit de TSC en de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur dankt hem voor de
inspanningen die hij de voorbije weken nog geleverd heeft om te bemiddelen binnen de TSC.
De Raad van Bestuur zal zich beraden over een herschikking van de commissiesamenstelling.

E. Opvolging werkvergadering 4 februari 2011
De vergadering van 4 februari kreeg niet de opvolging zoals verwacht door een meerderheid van de toen aanwezige
bestuursleden, die tevens ook ontstemd zijn over de recente gang van zaken.
De Raad van Bestuur wil de draad terug oppikken waar de vergadering van 4 februari gestopt is. Uit het gesprek met
NELE SCHOUTERDEN moeten nog conclusies worden getrokken.
De voorbije weken zijn in een breder perspectief een veelheid aan werkingsproblemen naar boven gekomen waar
niet alle bestuurders van op de hoogte waren. De leden van de Raad van Bestuur wordt gevraagd een lijst op te
maken van gedetecteerde of gesignaleerde werkingsproblemen en deze over te maken aan de overige bestuurders.
De bestuurders dringen er bij de voorzitter op aan inzake personeelsbeleid geen voorbarige initiatieven te
ondernemen zonder voorafgaandelijk overleg met de Raad van Bestuur.

F. Planning algemene vergadering
De vergadering zal plaatsvinden in Gent. De definitieve agenda wordt eerstdaags verzonden naar de leden.

