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VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d. d. dinsdag 2 april 2013
A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN
Aanwezig: Olivier ANTONIS, Erik BAUWELINCK, An DAEMS, Jean-Louis de HASQUE, Dirk VAN DE
WALLE, Piet WAUTERS
Verontschuldigd: Xavier FOULON, Yannick GERMEAU, Paul CORTEYN, Simon VAN HOOREN
Aanwezige staf: Evy VAN COPPENOLLE, Matthias VANSCHOONBEEK, Tamara VERLEYEN

Verslag & Besluiten: Tamara VERLEYEN

B. GOEDKEURING VERSLAG VOORGAANDE VERGADERING
Het verslag van de RvB van 5 maart 213 wordt goedgekeurd.

C. BEZOEK OPTIMA
Evy Van Coppenolle en Erik Bauwelinck bezochten een mogelijke sponsor, Optima. Een bank
voor high end klanten. Het gesprek verliep vlot en de aanwezigen waren zeker geïnteresseerd in
de schermsport op zich, maar we zitten nog altijd midden in een financiële crisis. De bank
onderzoekt momenteel of en hoe ze de VSB kunnen sponsoren, maar de verwachtingen zijn niet
al te hoog gespannen.

D. EVALUATIE TOPSPORTSCHOOL
De RvB besluit zoals eerder aangekondigd een cel op te richten met als doel de evaluatie van de
werking van de TSS. De RvB had naast een algemene evaluatie graag een antwoord op volgende
onderzoeksvragen:
• Welke onderdelen van de opleiding hebben de meeste vruchten afgeworpen (fysiek,
technisch, mentaal, etc.)
• Is een andere tijdsverdeling van de onderdelen nodig? Waarom wel/niet?
• Is er nood aan bijscholing van de trainers? Zo ja, wat en hoe?
• Welke metingen worden gebruikt voor de evaluatie van de TSS?
Olivier Antonis, Xavier Foulon en Evy Van Coppenolle maken deel uit van deze cel, die eventueel
later uit te breiden is.
Er wordt een vergadering gepland van de Cel Evaluatie TSS met Paul Corteyn om de aanpak en
procedures te bespreken.
De RvB verwacht een verslag tegen de vergadering van juni.

E. WERKWIJZE RAPPORTERING BLOSO (2012)
De staf licht de taakverdeling van de voorbije rapportering toe. Door de personeelswissels van
het voorbije jaar was het bijeensprokkelen van de nodige informatie geen evidentie. De huidige
staf heeft nota genomen voor zichzelf om de rapportering van 2013 reeds tussentijds op te
volgen en een betere taakverdeling op te stellen zodat er de rapportering in maart 2014 vlotter
de deur uit is. Op de vraag van An Daems of de stafleden zich rekening hebben gegeven van de
werklast in de verlofperiode die de subsidieaanvraag en begroting (die eind augustus ingediend
moet worden) wordt overtuigend positief geantwoord.

F. GEVOLGEN TOPSPORT ACTIEPLAN VLAANDEREN III & BILATERAAL GESPREK
Het nieuwe Topsport Actieplan Vlaanderen houdt in dat de VSB als unisporfederatie met
topsportwerking “te” sterk in categorie verhoogt: de categorie waar we terecht hadden moeten
komen is afgeschaft en alle lagere categorieën zijn voor recreatieve sportfederaties. Daar waar
we vorig jaar bovenop het Topsport budget extra budgeten kregen moeten deze nu uit de
grotere betoelaging voor Topsport komen, zoals bv. de subsidie voor de sportwetenschappelijke,
medische en paramedische ondersteuning (SWMP). Op het bilateraal gesprek van 20 maart is
bevestigd dat de ondersteuning van het Bewegingsplatform (BP) voor de sporttak Schermen
wegvalt: het BP wordt in de implementatie van TAPV III gereserveerd voor de 10 focussporten.
Wel werd bekomen dat de steun die het BP geeft in het traject van Seppe Van Holsbeke
aangehouden wordt tot aan het EK.

G. EVC SIMON VAN HOOREN
Aangezien het dossier van de EVC-procedure van Simon Van hooren medio mei moet worden
opgestuurd, heeft het wegvallen van de steun van het BP hierop weinig impact. Evy Van
Coppenolle zal het nazicht van het dossier voor indiening coördineren.

H. POOL JEUGDTRAINER
Het TAPV III maakt nog een slachtoffer: daar waar er mondelinge instemming was met de
verlenging van de 1VTE Pool Jeugdtrainer, en het budget van 50.000 euro in 2012 opgetrokken
werd tot 55.000 euro om tegemoet te komen aan de stijgende anciënniteitskost van Yannick
Germeau, werd nu officieel gemeld dat de VSB maar een 0,5VTE Pool Jeugdtrainer zal
toegewezen worden. Dit levert aanzienlijke problemen op, niet in het minste omdat dit pas door
BLOSO meegedeeld word 3 maanden na de contractverlenging van Yannick Germeau. BLOSO heeft
als oplossing aangereikt dat de overblijvende 0,5VTE van het voltijdse contract als trainer TSS
mag ingeschoven worden in de participatiesubsidie van de Topsportschool. Tegelijk betekent dit
dat Yannick Germeau tot april 2014 heeft om aan de decretale diploma-vereisten (trainer A) te
voldoen.
Evy Van Coppenolle zal nagaan of de subsidies die we in die periode zullen krijgen met
terugwerkende kracht moeten teruggeven mocht Yannick Germeau die deadline niet halen. Deze
informatie is nodig opdat zowel Yannick Germeau als de Raad van Bestuur correcte beslissingen
kunnen nemen inzake een mogelijke EVC-procedure.

I. EVALUATIE AV
Tamara Verleyen zal de nodige communicatie rond de Algemene Vergadering van vrijdag 7 juni
en de Bijzondere Algemene Vergadering van 28 juni coördineren, met o.a. de formele oproep tot
kandidaten. De RvB bezint zich over het feit of het waarom van uitbreiding in de voorstellen tot
statutenwijziging duidelijk is bij alle clubs. De RvB stelt dat de communicatie beter moet, niet
enkel inzake AV. In het algemeen heeft de communicatie veel te lijden heeft gehad onder de
onderbezetting van de voorbije maanden.

J. FINANCIËN
Als het scenario van vorig jaar zich herhaalt, namelijk laattijdige uitbetaling van het saldo van de
subsidies van 2012 door BLOSO, wordt door de hogere last op uitgaves (verhoogd budget 2013)
de periode juni-juli helemaal onoverbrugbaar (lonen en dubbel vakantiegeld). De

budgetcommissie zal waar mogelijk het nodige doen om de uitbetaling van het vakantiegeld te
vrijwaren.

K. SPORTIEVE WERKING
Er treden 5 schermers aan op het WK: Hanne Cooreman, Charlotte Cloetens, Jules-Emile De
Visscher, Ian Dentant (allen sabel) en Sofia Cazaerck (degen).
Evy Van Coppenolle vraagt op federaal niveau na hoe de taakverdeling verloopt voor de
inschrijvingen voor het EK veteranen en stuurt deze zo nodig bij.

L. VARIA
a)

Thesisonderwerpen

Er werd ook dit jaar beslist om de jaarlijks wederkerend vraag van het VSF voor onderwerpen
voor thesisstudenten dit jaar te laten voorbij gaan.
b)

Paasvakantie

Het secretariaat zal gesloten zijn van 8 tot 12 april.

M. PLANNING APRIL
•
•
•
•
•
•
•
•

Sluiting secretariaat: 8-12 april
2de testdag instap TSS: 17 april
BK Senioren 20-21 april
TC: 25 april
FSC: 26 april
TSC: 28 april
WSKO: 3 mei
BK Ploeg: 4-5 mei

Volgende Raad van Bestuur:
7 mei 2013 te Berchem

