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VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d. d. dinsdag 7 januari 2014
A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN
Aanwezig: Kristin CRAMERS, An DAEMS, Kathleen KETS, Rik LAMONT, Louis PAENEN, Erik SWENNEN,
Frederiek TROUBLEYN, Dirk VAN DE WALLE, Piet WAUTERS
Verontschuldigd: Aanwezige staf: oneven maand – aanwezigheid niet vereist

Verslag & Besluiten: An DAEMS

B. GOEDKEURING VERSLAG VOORGAANDE VERGADERINGEN
Het verslag van de RvB van 5 november en van 16 december wordt goedgekeurd. Het verslag
van de AV wordt mits enkele kleine correcties goedgekeurd.

C. VOORTGANG ACTIEPUNTEN
Door de omstandigheden is het eindrapport van de evaluatie van de Topsportschool nog niet aan
de rvb voorgelegd.
Op een volgende vergadering zal er achtergrond en historiek van enkele KBFS gerelateerde
zaken ingepland worden.
Olivier Antonis zal zijn functies binnen de KBFS blijven waarnemen tot de volgende av van de
nationale koepel. Gezien de bevestiging er is dat de domeinnaam escrime.be niet vrij komt, wordt
hij gevraagd om een e-mail adres aan te maken voor de KBFS van waaruit alle communicatie
automatisch naar de twee federaties zal gestuurd worden.
De stand van zaken inzake de provinciale betoelaging moet zwart-op-wit nagevraagd worden bij
Bloso, opdat de provinciale koepels op correcte wijze kunnen ingelicht worden.
Bloso heeft gemeld dat er wat hen betreft geen probleem is met buitenlandse aankopen;
Frederiek Troubleyn zal niet langer instaan voor de aankopen.
Louis Paenen en Olivier Antonis hebben het nodige gedaan om de transfer van de bankkaart van
de VSB te regelen.
Stand van zaken betreffende het arbeidsreglement: An Daems zal een voorstel uitwerken op
basis van het model van Sociare tegen de Skypevergadering.

D. OPVOLGING STAF
a)

Gesprekken staf Berchem

Piet Wauters en Dirk Van De Walle hebben met de staf Berchem gesproken en een aantal
werkingsafspraken gemaakt. Zo zal de staf o.a. maandelijks een kort verslag opstellen van hun
werkingsdomein, met aandachtspunten voor de rvb. De eerste versie mocht de rvb reeds
ontvangen en wordt positief onthaald.

De communicatie van de rvb naar de staf is een aandachtspunt dat de rvb uit het gesprek
meeneemt.
Een gesprek met de staf Gent zal gepland worden van zodra de nieuwe fysieke trainer, Brecht
Stevens, een beetje ingewerkt is. Ook aan de staf Gent zal gevraagd worden maandelijks te
rapporteren.
In de kantlijn van de rapportage stelden enkele nieuwe bestuursleden de vraag naar tal van
gebruikte afkortingen. Er zal een lijst opgesteld worden en die zal ook op de website
gepubliceerd worden.

E.
a)

WERKINGSVERSLAGEN

Commissies en verslagen
i.

Clubbezoeken Excalibur en tussentijdse analyse van de clubbezoeken

De RvB formuleerde geen opmerkingen bij het verslag.
ii.

VSC

De RvB formuleerde geen opmerkingen bij het verslag.
iii.

TC: vernieuwing

De nieuwe vorm van, alsook de oproep tot nieuwe leden voor de TC zal verspreid worden via de
nieuwsbrief die binnenkort rondgestuurd wordt. Els Vergauwen zal zich hierover ontfermen.
In de kantlijn hiervan wordt aangehaald dat ook de CPS dringend nieuw bloed nodig heeft.
Enkele communicatieve elementen en kanalen moet beter gebruikt worden, en resultaten moet
terug gepubliceerd worden.
iv.

TSC

De RvB onthoudt zich van enig inhoudelijk oordeel in het dossier van Sam Ruysseveldt, maar
stelt zich wel vragen bij de wijze waarop de FFCEB vanwege financiële redenen de bestaande
afspraken rond wildcards onder druk zet.
Een aantal projecten worden ter opvolging nog eens op tafel gelegd, zoals de uitbouw van een
structurele werking voor degen en floret (bv. kadertraining op degen), en de doorstroom van de
knowhow van de topsport trainers naar de clubs (bv. uitwerken van een vraag-en-antwoord
proces). Frederiek Troubleyn zal erop toezien dat de TSC vaker vergadert, zodat bovenstaande
en andere bijkomende projecten aan bod kunnen komen.
v.

Bilateraal

De RvB formuleerde geen opmerkingen bij het verslag.
vi.

Basissubsidies

De RvB formuleerde geen opmerkingen bij het verslag.
vii.

Tosportaddendum

An Daems geeft wat uitleg bij de structuur van het topsportaddendum. Louis Paenen heeft
samengezeten met Olivier Antonis om het topsportbudget te overlopen, ondanks dat de
boekhouding nog niet helemaal bijgewerkt is.
In de kantlijn verduidelijkt Louis Paenen dat voor kosten die binnen een goedgekeurd budget
vallen, zowel voor de basisopdrachten als voor de facultatieve opdrachten, er geen nieuwe

goedkeuring gevraagd moet worden aan de Budgetcommissie. An Daems merkt op dat voor een
aantal basisopdrachten nog nooit een duidelijk budget werd opgesteld, en vraagt dat op zijn
minst voor de BO Sportkaderopleiding een budget wordt opgesteld.
b)

Status project

De RvB uit voltallig grote bezorgdheid inzake de huidige stand van zaken van het Project “De
Schermsport in Vlaanderen”, en merkt op dat de communicatie op provinciaal vlak dringend
moet verbeteren.
c)

Status sportkaderopleiding, trainerskwalificatiegraad en Denkcel Schermen

An Daems licht kort de stand van zaken toe, en geeft uitleg bij de trainerskwalificatiegraad en
het verslag van de Denkcel Schermen.
d)

Verslag BK cadetten

e)

Sportieve prestaties

De rvb bespreekt de tegenvallende internationale resultaten. Evy Van Coppenolle zal gevraagd
worden om samen met de betrokkenen na te gaan wat de mogelijke oorzaken zijn, en
voorstellen tot verbetering te formuleren.

F.
a)

EXTRA PUNTEN

VZW
i.

Opleiding/informatie

An Daems schetst kort de historiek van de problematiek, en de twee mogelijke pistes om de
feitelijke verenigingen onder de clubs toch nog extra te stimuleren om de overstap naar de
rechtsvorm van vzw te maken. Voorbereidend speurwerk door zowel Xavier Foulon als An
Daems heeft een aantal prangende vragen aan het licht gebracht.
ii.

Situatie verzekering

Twee zeer belangrijke punten worden zo snel mogelijk opgelost: enerzijds zal de KBFS
aangespoord worden om een verzekering BA te nemen voor hun bestuurders. Anderzijds zal
Frederiek Troubleyn de verzekeringssituatie van de vrijwilligers van feitelijke verenigingen, die
mogelijks niet gedekt worden door de huidige verzekering van de VSB, ten gronde onderzocht
worden zodat er zo snel mogelijk juiste oplossingen geïmplementeerd kunnen worden.
Ondertussen geeft An Daems mee dat elke club zijn vrijwilligers kan inschrijven voor een gratis
verzekering (gesponsord door Lotto) via de provincies . Zie www.vrijwilligerswerk.be voor een
overzicht van de vrijwilligerspunten van de provincies.
b)

Vergoeding FIE examens

Piet Wauters schets kort het kader (1 examen per jaar per zone; 1 kandidaat per land per
wapen). Er wordt echter een bijkomend examen georganiseerd en de FFCEB staan ons toe om
twee kandidaten te sturen die pas achter hun kandidaten op de wachtlijst staan, nl. Harry Pinson
op sabel en Kevin De Wit op degen. De FFCEB stuurt Martin Colard op floret; mogelijks zal Kevin
De Wit ter plaatse toch ook nog het examen voor floret kunnen meepikken, maar zo niet zal zijn
aanwezigheid in het internationale circuit toch ook positief zijn voor een toekomstige kans op
deelname.

Er werd een budget opgesteld van 500 euro per persoon om de kosten van de vlucht en het hotel
te dekken. Dit uiteraard onder de voorwaarden dat de geslaagden zich kosteloos ter beschikking
stellen zowel voor internationale arbitrage, als voor bijdrage tot kennisoverdracht.
Het Steunpunt van Vlaamse Schermsport heeft toegezegd om de kost van het examen met 400
euro per persoon te subsidiëren op voorwaarde dat de kandidaat slaagt.
c)

SVS – gesprek Rudy Coessens

Piet Wauters heeft een gesprek gepland met Rudy Coessens op vrijdag 10 januari, en zal dan
bekijken of een nieuwe uitnodiging nog nodig is.
d)

Status provincie en Beleidsbrief Muyters

Status inzake Provinciaal Decreet: zie punt C. Voortgang actiepunten.
Bespreking van de Beleidsbrief Sport Beleidsprioriteiten 2013-2014 van Vlaamse Minister van
Sport Muyters wordt uitgesteld naar een volgende vergadering.
e)

Dossierbeheer en CAR

De verdere uitwerking van het Dossierbeheer wordt uitgesteld naar volgende vergadering.
De hangende zaken van CAR zullen opgevraagd worden bij Xavier Foulon.

G. VARIA
a)

Teambuilding staf

De staf werkt momenteel aan een datum voor een Nieuwjaarsetentje. De bespreking van een
echt teambuilding event wordt naar een volgende vergadering overgedragen.

H. BRIEFWISSELING OKTOBER-DECEMBER
1) FIE (http://www.fie.ch/Fencing/Letters.aspx): Dringende brief 18 (19/11/2013)
overlijden Sidney Romeo; dringende brief 19 (19/12/2013) beslissingen Congres;
informatiebrief 12 (11/12/2013) draadloos, financiële hulp, sabelhandschoen,
programma WK Cad/Jun, programma meetings FIE, atletencommissie FIE
2) EFC (http://www.eurofencing.info/documents/information-letters): Informatiebrief 33
(13/11/2013) EK Cad/Jun; informatiebrief 34 (16/11/2013) en 40 (30/12/2013)
scheidsrechtersexamen Jeruzalem; informatiebrief 36 (26/11/2013) overlijden Paul
Gnaier; informatiebrief 37 (9/12/2013) samenstelling commissies
3) VSF: Brochure "Ethiek: ook in jouw sportorganisatie"; VSF-bijscholingsaanbod 2014;
Verhoging btw-drempel naar 15.000 euro; 5de jaarverslag Dynamo Project; Dynamo
brochure "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub"
4) Bloso: wijziging addendum topsport, update basissubsidies (zie eerder)
5) VTS: VTS-opleidingsaanbod 2014, Samenvatting Debat met de Sportsector

Volgende Raad van Bestuur:
20/01 (Skype)
03/02 te Berchem

