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VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d. d. dinsdag 1 oktober 2013
A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN
Aanwezig: Olivier Antonis, Robin Astle, Kristin Cramers, An Daems, Xavier Foulon, Koen Nijsen,
Dirk Van De Walle, Piet Wauters
Verontschuldigd: Erik Bauwelinck
Verslag & Besluiten: Olivier Antonis

B. GESPREK MET RUDY COESSENS
Rudy Coessens laat zich verontschuldigen, waardoor dit gesprek werd uitgesteld.

C. GOEDKEURING VERSLAG VOORGAANDE VERGADERING
Besluit/Actiepunt 1:

Het verslag van de RvB van 3 september 2013 wordt goedgekeurd.

D. VOORTGANG ACTIEPUNTEN
Op de website is het onderdeel "navigatie doelgroepen" voorlopig uitgeschakeld, omdat het
verwarring teweeg bracht. Bij de diverse artikels op de site zouden tags ingesteld moeten
worden; dan zou navigatie naar of zoeken op die tags een gericht gebruik van de site mogelijk
moeten maken. Er wordt ook bekeken of de nieuwsbrief functionaliteit gebruikt kan worden.
Besluit/Actiepunt 2:

Olivier Antonis zal met Els Vergauwen bekijken wat er op korte termijn verbeterd kan
worden aan de site. Er moet een mechanisme ingesteld worden om de aanmaak van
nieuwe gebruikers door spammers te bemoeilijken.

Koen Nijsen volgt de situatie in Jarnac op.

E. OPVOLGING STAF
a)

EVC Yannick Germeau

Yannick Germeau heeft een eerste dry run van zijn presentatie in het kader van zijn EVC
procedure goed afgerond. Er waren wel heel wat onderbrekingen om de presentatie te
bespreken. De RvB vraagt een tweede dry run te organiseren, waarop Yannick Germeau de
volledige presentatie kan brengen, met de aanpassingen die werden voorgesteld tijdens de
eerste sessie.
Besluit/Actiepunt 3:

b)

Dirk Van De Walle coördineert met Yannick Germeau, Paul Corteyn, en twee
bestuurders die de tweede dry run zullen bijwonen.

Staf TSS

Dirk Van De Walle en Xavier Foulon hebben een gesprek gehad met de kandidate
conditietrainer. Het gesprek is goed verlopen, de kandidate gaf een gemotiveerde indruk.
Mobiliteit kan een probleem zijn.

Besluit/Actiepunt 4:

Paul Corteyn moet de uurregeling en inhoud nog eens goed uitleggen.

Besluit/Actiepunt 5:

Evy Van Coppenolle moet bij Bloso nagaan of de kandidate voldoet aan hun vereisten.

Besluit/Actiepunt 6:

Een contract moet worden opgemaakt. Indien met één van voorgaande aspecten een
probleem bestaat, moeten andere kandidaten gezocht worden.

c)

ADC

De RvB drukt zijn bezorgdheid uit over Tamara Verleyen. Er zal haar gevraagd worden of wij iets
kunnen betekenen. M.b.t. de invulling van de andere halftijdse ADC, pluizen Dirk Van De Walle
en Xavier Foulon de sollicitanten uit, en plannen zij gesprekken.

F.
a)

WERKINGSVERSLAGEN

Aspirant Initiator

De cursus aspirant initiator is afgerond. De RvB neemt nota van het verslag.
b)

Clubbezoeken

De verslagen van de clubbezoeken worden gedeeld met de bezochte clubs. Bij een aantal
verslagen maakt de vergadering opmerkingen. Piet Wauters zal reageren op een paar
opmerkingen van clubs die terug te vinden zijn in de verslagen.
Besluit/Actiepunt 7:
c)

Stage Eupen

Besluit/Actiepunt 8:
d)

Olivier Antonis zal de staf briefen over die opmerkingen.

Een verslag over de stage in Eupen wordt bij de staf opgevraagd.

VSB Jeugdtraining (8/9/2013)

De VSB Jeugdtraining op 8 september 2013 was een succes: er waren veel deelnemers en alle
wapens waren vertegenwoordigd. Er werden beelden gemaakt, die nog verwerkt moeten
worden. In de toekomst moet er iemand aangeduid worden om te filmen, zodat een betere
kwaliteit gegarandeerd kan worden. Op de training zijn positieve commentaren gekomen.
e)

TSC (24/9/2013)

Van de vergadering TSC van 24 september 2013 is nog geen verslag beschikbaar.
f)

Cel USF (26/9/2013)

Van de vergadering cel USF van 26 september 2013 is nog geen verslag beschikbaar.
g)

Verslag evaluatie TSS

De evaluatie van de TSS blijft een actiepunt.
h)

Transfers

Transfers: Maël Prossé en Nand Prossé transfereren van de Sint-Michielsgilde Gent naar
Schermgilde De Klauwaerts.
i)

Vermelding significante resultaten

Simon Lapin heeft op het Europees circuittornooi degen heren in Ankara een schitterende 3de
plaats behaald.

j)

Screeningscommissie VTS

Voor de screeningscommissie van de VTS is An Daems bezig met het voorbereidende werk.
Didier Vereecke is verantwoordelijke voor de cursus Initiator, Werner Huysmans voor de
Trainer B, en Paul Corteyn voor de Trainer A. Olivier Antonis is backup, en Eric Feyen extern
expert (ARAB).
Besluit/Actiepunt 9:

An Daems legt een datum vast met de VTS voor een vergadering.

G. EXTRA PUNTEN
a)

Adresetiketten

Er is een vraag gesteld om adresetiketten te bekomen van alle clubs, om mailings per post te
versturen. Op dit moment worden door de VSB enkel adreslijsten ter beschikking gesteld op
aanvraag van clubs. Etiketten worden niet geleverd.
b)

Dossierbeheer RvB

Besluit/Actiepunt 10: De teksten van verzekeringspolissen zullen permanent beschikbaar gesteld worden
(website).
Besluit/Actiepunt 11: Hetzelfde geldt voor de verslagen van clubbezoeken (dropbox).
Besluit/Actiepunt 12: Het overzicht op het dossierbeheer door de RvB en een beschrijving van het
framework worden eveneens op de dropbox geplaatst.

H. VARIA
a)

FIE 100 jaar

Voor het diner 100 jaar FIE zal M. Yerzi Wezowski de plaats innemen van Olivier Antonis.

Volgende Raad van Bestuur:
5 november 2013 te Berchem

Besluiten en Actiepunten huidige vergadering:
Besluit/Actiepunt 1:
Besluit/Actiepunt 2:

Het verslag van de RvB van 3 september 2013 wordt goedgekeurd.
Olivier Antonis zal met Els Vergauwen bekijken wat er op korte termijn verbeterd
kan worden aan de site. Er moet een mechanisme ingesteld worden om de
aanmaak van nieuwe gebruikers door spammers te bemoeilijken.
Besluit/Actiepunt 3: Dirk Van De Walle coördineert met Yannick Germeau, Paul Corteyn, en twee
bestuurders die de tweede dry run zullen bijwonen.
Besluit/Actiepunt 4: Paul Corteyn moet de uurregeling en inhoud nog eens goed uitleggen.
Besluit/Actiepunt 5: Evy Van Coppenolle moet bij Bloso nagaan of de kandidate voldoet aan hun
vereisten.
Besluit/Actiepunt 6: Een contract moet worden opgemaakt. Indien met één van voorgaande
aspecten een probleem bestaat, moeten andere kandidaten gezocht worden.
Besluit/Actiepunt 7: Olivier Antonis zal de staf briefen over die opmerkingen.
Besluit/Actiepunt 8: Een verslag over de stage in Eupen wordt bij de staf opgevraagd.
Besluit/Actiepunt 9: An Daems legt een datum vast met de VTS voor een vergadering.
Besluit/Actiepunt 10: De teksten van verzekeringspolissen zullen permanent beschikbaar gesteld
worden (website).
Besluit/Actiepunt 11: Hetzelfde geldt voor de verslagen van clubbezoeken (dropbox).
Besluit/Actiepunt 12: Het overzicht op het dossierbeheer door de RvB en een beschrijving van het
framework worden eveneens op de dropbox geplaatst.

