Vlaamse Schermbond vzw
Ondernemingsnummer: 418.821.452
Zetel: Boomgaardstraat 22/56, 2600 Berchem
VERSLAG RAAD VAN BESTUUR VLAAMSE SCHERMBOND vzw
07/06/2011

A. Registratie aanwezigheden
Aanwezig: OLIVIER ANTONIS, ERIK BAUWELINCK, AN DAEMS, JEAN-LOUIS DE HASQUE, DIRK VAN DE W ALLE, PIET WAUTERS
Verontschuldigd: XAVIER FOULON
Aanwezige staf: PAUL CORTEYN, KRISTIEN CLOOTS, ELS VERGAUWEN
De voorzitter opent de vergadering om 20u00.

B. Bevestiging goedkeuring verslag van vorige vergadering 04/05/2011 en 03/05/2011
Het verslag van 05/04/2011 werd goedgekeurd.
Het verslag van 03/05/2011 wordt doorgestuurd.

C. Voortgang actiepunten vorige vergadering
De actiepunten worden overlopen.

D. Verslagen Staf
a. Administratief verslag
De verhuis is goed verlopen dankzij de extra hard werkende handen van OLIVIER ANTONIS, WERNER HUYSMANS en
KRIS ADRIAENSSENS.
Goed nieuws: Schermkring Vast als Eik zal zijn werking voortzetten. Enkele doorzetters hebben de handen in elkaar
geslagen om de molen terug in gang te trekken. Er is ook een trainer gevonden.
i.

Functioneringsgesprekken

De volledige staf heeft het document ingevuld en terugbezorgd. De gesprekken zullen worden afgenomen door DIRK
VAN DE W ALLE en JEAN-LOUIS DE HASQUE. De data zullen individueel worden besproken.

b. Verslagen contacten Bloso, VTS, VSF
i.

Overleg KAREN OPDENCAMP

OLIVIER ANTONIS heeft een overleg gehad met KAREN OPDENCAMP. Er werden enkele concrete vragen gesteld. Er is
ook gesproken over de schermzaal. Ze vragen zich af of de Raad van Bestuur wel achter het project staat. Daarnaast vonden ze het jammer dat er niemand van het bestuur mee was tijdens het bezoek aan de schermzaal in
Duitsland.
De hint is gegeven, er moet nu proactief worden gehandeld. Iemand zou contact moeten opnemen met Michel Van
Espen (afdelingshoofd infrastructuur en logistiek van Bloso). Alles moet concreter worden:
1) Er is contact met het steunpunt Vlaamse schermsport. Hierover moet een dossier worden opgesteld.
2) Een plan van aanpak opstellen. Termijn wanneer het project zal worden geconcretiseerd.
3) Bezetting uitwerken: Topsportschool, kadertraining (op verschillende wapens), …
Volgende vergadering zouden er twee punten op de agenda moeten gezet worden en concreet moeten worden
besproken. Nu staan er teveel items op de agenda die niet concreet worden afgehandeld.
ii.

Billateraal gesprek

Op 14/06/2011 is het billateraal gesprek. Het is moeilijk om dit gesprek te verschuiven tot NELE SCHOUTERDEN terug
is. PAUL CORTEYN heeft telefoon gekregen van Bloso met de vraag of er ook iemand van de raad van bestuur aanwezig kan zijn. AN DAEMS zal de raad van bestuur vertegenwoordigen.
Tijdens het billateraal zullen waarschijnlijk volgende items worden besproken:

Verslag afgelopen jaar

Budget

Sportief verslag (resultaten)

TSC

Vertrek RENAUD POIZAT

Instroom/selectie

Dartfish





iii.

Stages
Financiën voor kampioenschappen
Samenwerking BP
YANNICK GERMEAU

Budgetten

Paul Corteyn is vragende partij voor een bijeenkomst om de planning en budgetten naast elkaar te leggen. Het voorstel wordt gelanceerd om een werkgroep op te richten om de budgetten te bekijken. Er moet per tornooi, afhankelijk
van de locatie een budget worden opgesteld. Cijferervaring uit het verleden: Er is € 16.000 beschikbaar om alles te
bekostigen (naast de subsidies). Er moet ook gepland worden over het seizoen heen zodat er een budget kan gereserveerd worden voor volgende jaren.
1) Paul Corteyn stelt een planning en cijfers op.
2) Planning wordt bezorgd aan Nele Schouterden.
3) Paul Corteyn en Nele Schouterden bespreken samen de budgetten en planning.
4) Daarna wordt alles voorgelegd en besproken met de BC (OLIVIER ANTONIS, ERIK BAUWELINCK EN KRISTIEN
CLOOTS).
Deadlines:
1) Planning moet opgesteld zijn in de eerste helft van juli en worden doorgestuurd naar de STC.
2) PAUL CORTEYN en NELE SCHOUTERDEN overlopen de budgetten en planning tussen 26/06 en 15/07/2011
Er moet beter gepland worden. Daarnaast ook transparantie over budgetten en de werking van de subsidies.
iv.

Trainer B

Els Vergauwen heeft de kalender opgesteld hierbinnen moet de trainer B worden gepland.. Op de bijeenkomst met
de VSB-clubs (04/07/2011) zal de datum voor trainer B worden medegedeeld.
Nele Schouterden moet zorgen voor het stramien van Trainer A.
c. Topsportschool
i.

Pesterijen onder leerlingen?

Er is weet van pesterijen onder de leerlingen van de topsportschool. Dit wordt echter niet getolereerd. Paul Corteyn
heeft contact gehad met ouders en er is ook overgepraat binnen de groep. Er is een waarschuwing gegeven aan de
“pesters” dat als ze nog pesten ze de TSS kunnen verlaten.

E. Verslagen commissies
a. Vlaamse Topsportcommissie (TSC)
Gulden Klauw zou graag een selectief tornooi willen worden. Dit moet besproken worden door de TSC.

i.

Toetreding AN DAEMS en aanstelling vertegenwoordiger medische omkadering

De toetreding van AN DAEMS wordt bekrachtigd.
PAUL CORTEYN zou willen voorstellen om YANNICK GERMEAU aan te stellen als vertegenwoordiger voor de medische
omkadering binnen de TSC.
ii.

Stand van zaken

Het is bijna onmogelijk om het nieuwe selectiereglement nog tijdig in orde te krijgen. Daarom wordt er gekozen om
verder te werken met het bestaande reglement. Het selectiereglement voor seizoen 2011-2012 zal dus hetzelfde zijn
als het selectiereglement 2010-2011. Er is dus nog steeds een mogelijkheid voor selectie op dossier. Deze deliberatie moet echter verlopen volgens de visie. Daarnaast moet er zoals tijdens de raad van bestuur van 03/05/2011 duidelijk gecommuniceerd worden naar de clubs hoe deliberaties verlopen (welke argumentatie wordt er verwacht,
limietdata, wie moet het dossier indienen, wat is de dienstverlening van de TSC, welke criteria kunnen leiden tot een
deliberatie,…).
Het is belangrijk voor de RvB dat er een rechte lijn is in de topsportvisie en dat gemaakte afspraken worden nagevolgd.
Er wordt gevraagd aan de TSC om tegen eind september het nieuwe selectiereglement klaar te hebben. Daarna kan
ermee naar het Federaal Sportcomité worden gegaan zodat hierover een beslissing kan zijn begin januari.

b. Budgettaire commissie (BC)
i.

Vragen en antwoorden over budgettaire overzichten aangeleverd door staf en commissies.

De VSC vraag budget aan voor het organiseren van een BBQ. Deze BBQ is voor scheidsrechters, trainers en andere commissieleden. De uitnodiging mag worden opgesteld. Hierin moet vermeld worden wat de genodigden moeten
bijdragen.
ii.

Conclusies debat inschrijvingsgeld TSS

Doordat er meer leerlingen zijn in de TSS, komt er door het inschrijvingsgeld € 5.000 meer budget. Er zijn 10 leerlingen die blijven en er komen er waarschijnlijk 5 bij.
Er wordt beslist om het inschrijvingsgeld niet te verhogen. Een verhoging zou een negatief effect hebben. Het inschrijvingsgeld voor de TSS voor het schooljaar 2011-2012 is € 1.000.
c. Technische commissie (TC)
i.

Toetreding PIETER GRAULS

De toetreding van PIETER GRAULS wordt bekrachtigd. De eerstvolgende vergadering zal doorgaan 06/07/2011

d. Vlaamse scheidsrechterscommissie (VSC)
Verslag van 27/04/2011 werd goedgekeurd.

e. Commissie promotie en sponsoring (CPS)
i.

Vraag van de CPS om contact op te nemen met LUC GOBYN

LUC GOBYN zou interessant materiaal hebben voor de website. Els zou eens met hem moeten praten.
Er zijn drie personen bezig met het omzetten van de website.

F. Verslagen interregionaal forum
a. Cel BK
i.

Toevoegen aan het reglement: mailings om aan te zetten tot controle van de inschrijvingen BK

Als de deelnemerslijst voor het BK afgesloten is en op de website wordt geplaatst, moet er ook een e-mail gestuurd
worden naar de clubs.
ii.

De data voor de BK’s moeten worden doorgegeven vóór 04/07/2011.

G. Extra agendapunten
i.

Vraag Sint-Michielsgilde Gent i.v.m. subsidiëring door Provincie Oost-Vlaanderen

Het is mogelijk dat de provincie Oost-Vlaanderen de vernieuwing van de vloer voor de Sint-Michielsgilde subsidieert.
De vraag is of dit niet in het vaarwater komt van de VSB en ook niet aan het totaalbudget van de Oost-Vlaamse
schermclubs. Vanuit de provincie wordt er gegarandeerd dat beiden niet het geval zijn. Het budget zou rechtstreeks
komen van de provincie.
Er moet een brief worden opgesteld dat het nuttig is om de zaal van de Sint-Michielsgilde te verbeteren. Deze vraag
moet voorgelegd worden aan de Oost-Vlaamse schermclubs. OLIVIER ANTONIS maakt hier werk van.

H. Varia
i.

VSB-Beker

Programma Fencing Time (meerdere competities in 1 keer) informatie vragen aan Jos Briers.
Stages K0 en K1: stagairs worden aangeschreven voor de VSC
Scheidsrechters doorgeven aan VSB

ii.

Ethisch verantwoord sporten

ELS VERGAUWEN heeft een wedstrijd opgestart om een filmpje te maken waar dit thema in naar voor komt. Ze zou
graag een prijs geven aan de winnaar en vraagt hiervoor een budget. Er wordt toestemming gegeven om een prijs te
voorzien van € 75 (bijvoorbeeld filmtickets).

I. Basiswerking

a. Raad van bestuur op het terrein
VSB-Beker sabel Koksijde:
OLIVIER ANTONIS
BK senioren per ploeg:
NELE SCHOUTERDEN, KRISTIEN CLOOTS, PIET W AUTERS EN OLIVIER ANTONIS.
CYB:
OLIVIER ANTONIS, PIET W AUTERS, XAVIER FOULON, ERIK BAUWELINCK, AN DAEMS.
b. Staf op het terrein
BK senioren per ploeg:
NELE SCHOUTERDEN, RENAUD POIZAT, PAUL CORTEYN EN KRISTIEN CLOOTS.
CYB:
ELS VERGAUWEN, RENAUD POIZAT EN SEPPE VAN HOLSBEKE.

J. Agenda
Volgende vergaderingen:
Bijeenkomst voor VSB-clubs: 04/07/2011
Raad van bestuur: 05/07/2011
Technische commissie: 06/07/2011

Timing

Actiepunten

14/06/2011 Contact met Nele Schouterden in verband met de planning
om budgetten op te stellen
14/06/2011 Bilateraal gesprek
3/07/2011 Data BK’s

Verantwoordelijke
DVDW
PC en AD
Cel BK

4/07/2011 Fencing Time info vragen aan Jos Briers

PW

4/07/2011 Stramien en planning voor Trainer B

NS

5/07/2011 Gesprek met Rudy Coessens (Schermzaal)

OA

5/07/2011 Contact Michel Van Espen (Schermzaal)
5/07/2011 Uitnodiging BBQ
5/07/2011 Plannen functioneringsgesprekken en afnemen
5/07/2011 Twee concrete items op de agenda van de RvB m.b.t. de
schermzaal
5/07/2011 Uitnodiging BBQ van de VSC (incl. bijdrage genodigden)
15/07/2011 Opstelling planning topsport

?
VSC
JLdH en DVDW
OA
VSC
PC

15/07/2011 Bespreken planning en budgetten topsport

e

PC en NS

15/07/2011 Gulden Klauw als selectief tornooi

TSC

30/09/2011 Nieuw selectiereglement

TSC

2 helft
07/2011

Overleg budgetten
Toevoeging reglement BK (mailing ter controle inschrijvingen)

PC, NS en BC
Cel BK

Brief aan Oost-Vlaamse schermclubs

OA

Communicatie naar clubs over selectiereglement en deliberatiemogelijkheden

TSC

