VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d. d. dinsdag 7 juli 2015
A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN
Aanwezig: Kristin CRAMERS, Kathleen KETS, Rik LAMONT, Erik SWENNEN, Dirk VAN DE WALLE, Piet WAUTERS
Verontschuldigd: Louis PAENEN, Frederiek TROUBLEYN
Aanwezige staf: Olivier ANTONIS

B. VERSLAG VORIGE VERGADERINGEN
De verslagen van de vorige vergaderingen worden goedgekeurd. In het bijzonder wordt ook het 50%
arbeidsregime van Els Vergauwen toegekend. Er is voor haar onder dat regime geen mogelijkheid voor
thuiswerk meer. Aan Els wordt gevraagd vanaf welke datum zij wenst dat dit zou ingaan. Ongeacht die
datum wordt zo spoedig mogelijk een vacature uitgeschreven voor de andere 50%. Een aanzet voor de
werkverdeling is klaar, en wordt zo spoedig mogelijk verder uitgewerkt, waarbij de RvB ook
prioriteiten zal aangeven.

C. TRANSFERS
Volgende transfers worden genoteerd:


















Annemaine Swennen
Ares Vandebeek
Erik Swennen
Frans Swennen
Guy Suy
Jürgen Pollentier
Kevin Renier
Leontine Swennen
Liesbeth Steeman
Liselot Huylebroeck
Marjolein Wauters
Peter Scheurwegen
Peter Vandebeek
Peter Vanluyd
Robin Vanluyd
Simon Van hooren
Xandrine Scheurwegen

D. SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
Er is nog bestuurdersfunctie beschikbaar. De RvB hoopt dat die tijdens de algemene vergadering op 6
september ingevuld kan worden.

E. DETACHERING PAUL CORTEYN
De detachering van Paul Corteyn loopt eind dit kalenderjaar af. De RvB beslist een aanvraag in te dienen
voor verlenging van de detachering tot het einde van 2016 (het laatste deel van de lopende vierjarige
beleidsperiode 2013–2016). De Raad van Bestuur die in 2016 gekozen wordt zal dan verantwoordelijk
zijn voor verdere beslissingen.

F. SUBSIDIËRING BLOSO
Op 19 mei 2015 werden wij door Bloso op de hoogte gebracht van bijkomende besparingen op onze
subsidies, deze keer ook op de personeelssubsidies. Het kabinet Sport zal in de begrotingsopmaak 2016
naar alle waarschijnlijkheid voorstellen om onze subsidies over 2015 te beperken, een maatregel met
terugwerkende kracht dus. Voor de Vlaamse Schermbond zou dit een significant verlies aan subsidies
voor de basiswerking inhouden. In 2016 worden de subsidies eveneens gereduceerd, zij het minder
drastisch dan in 2015. Deze maatregel werd aangekondigd in tegenstrijd met eerdere communicaties
van de overheid, waarin gesteld werd dat de subsidies voor coördinatoren gevrijwaard zouden blijven.
De vermindering van de subsidie wordt besproken. Louis Paenen en Olivier Antonis hebben de situatie
onderzocht, en in het bijzonder de mogelijke maatregelen. Nominaal is het voornaamste deel van de
besparing van toepassing op de lonen. De VSB betaalt op dit moment het minimale loon volgens de
decretale bepalingen, en heeft bijna het minimale personeelscontingent in dienst volgens diezelfde
bepalingen. De ene vermindering die we zouden kunnen toepassen in het personeelsbestand, is het
regime van de STCr verminderen naar 50%. Als we dit vanuit de RvB moeten opleggen, kan dit gezien
de in acht te nemen opzegperiode slechts ten vroegste vanaf het najaar in voege treden. De impact op
het resultaat in 2015 is daardoor hoe dan ook zeer beperkt. Op de basisopdrachten kunnen we niet
knippen zonder te raken aan een minimale dienstverlening. Op de niet-subsidieerbare uitgaven kan
evenmin verder bespaard worden. De verhuis van het secretariaat naar Gent kan daar nog enige winst
opleveren op termijn, op voorwaarde dat een gunstig huurtarief bedongen kan worden.
Aan inkomstenzijde wordt verder gestreefd naar het verwerven van sponsoring. Zolang er echter geen
sponsoringovereenkomsten daadwerkelijk bereikt worden, kunnen we hiermee geen rekening houden
voor ons financieel resultaat.
Er zal dus wellicht geen andere mogelijkheid zijn dan een verlies te boeken voor het jaar 2015.
Er zal een formele brief opgesteld worden aan de overheid om deze gang van zaken aan te klagen.

G. BUDGET TOPSPORT
Er is weinig vooruitzicht op een verruiming van het budget topsport voor het lopende jaar. In het
bijzonder voor het budget SWMP is dat problematisch. Eind juni werd vergaderd met Els Snauwaert en
Kristien Depluverez. Er werden een aantal mogelijke maatregelen met hen besproken. Hoe dan ook
heeft de budgettaire limiet een directe impact op hun werk. Wat de kine betreft impliceert dat
waarschijnlijk dat bijna niet meer preventief gewerkt kan worden. Voor curatieve behandelingen kan
gewerkt worden op doktersvoorschrift, waarbij de kosten via de betrokken schermers ten laste van het
Riziv komen. De RvB vraagt te onderzoeken vanaf welke gradatie in de klachten van een atleet een
doktersvoorschrift mogelijk is.

Tegelijkertijd heeft Kristien Depluverez gevraagd een hoger uurforfait te mogen aanrekenen. Ondanks
de budgettaire beperkingen overweegt de RvB deze vraag, gezien de goede samenwerking tot nu toe, en
gezien de verhouding tussen het huidig aangerekende forfait en de marktprijzen. De RvB kent een
verhoging toe tot aan het door Bloso gesubsidieerde bedrag. Het totaalbudget voor de
dienstverhuringskosten kan echter niet stijgen. Paul Corteyn, Margot Callewaert, Els Snauwaert en
Kristien Depluverez zullen dus onderling in detail moeten uitwerken wat er gedaan moet worden om
binnen het budget te blijven. De besliste maatregelen moeten via Margot doorgegeven worden.

H. VSC
Het voorziene premiesysteem van de VSC moet nog uitgevoerd worden. De VSC heeft een
maximumbedrag per persoon voorgesteld. De RvB heeft daar op zich geen bezwaar tegen. Dirk Van De
Walle merkt echter op, vanuit zijn ervaring met loyalty programma’s, dat de premie die toegekend
wordt voldoende interessant moet zijn voor de ontvangers. Na enig overleg vraagt de RvB aan de VSC
om opnieuw te onderzoeken wat de beste optie is. De RvB adviseert dat gekozen zou worden voor een
blijvend aandenken dat enkel te bekomen is voor de verdienste als scheidsrechter, en dat niet langs een
andere weg bekomen kan worden (het item zou dus bijvoorbeeld niet te koop aangeboden mogen
worden door de VSB).

I. PROJECT LEEFTIJDSCATEGORIEËN
Het overleg met de FFCEB is gestokt. Langs de kant van de VSB is voldoende overleg gebeurd om een
duidelijk mening over de verschillende aspecten te vormen. Het is nu zaak de twee partijen bij elkaar te
brengen om te bekijken wat wel en niet veranderd kan worden.
In de tussentijd heeft ons een bericht bereikt van de EFC dat een Europees miniemencircuit gestart zou
worden, en dat de Franse Federatie (FFE) haar leeftijdscategorieën zou harmoniseren met de rest van
Europa.

J. ORGANISATIE WERELDBEKER
Er is verder gezocht naar oplossingen, maar er is op dit moment weinig concreet nieuws. Tegen het eind
van deze maand moeten we aan de FIE doorgeven of we in 2016–2017 een wereldbekertornooi willen
organiseren. Olivier Antonis stelt dat het niet correct zou zijn om een wens tot organisatie door te
geven, en enkele weken later de organisatie van zowel 2016 als 2017 opnieuw te schrappen. De RvB
stelt dat wij bij annulering van de organisatie hoe dan ook een slechte beurt zullen maken bij de FIE.
Een dubbele annulering zal dat niet veel verergeren. Volgens Piet Wauters zal het geen impact hebben
op de verhouding met de FIE in het algemeen (kans op verkiezing van commissieleden e.d.).
De FIE subsidie voor grote projecten zoals de aankoop van materiaal moet herbekeken worden voor
volgend jaar.

K. ADMINISTRATIE KBFS
De FFCEB heeft zich ermee akkoord verklaard dat Olivier Antonis de administratie van de KBFS zou
voeren. De briefwisseling (inclusief email), internationale inschrijvingen, aanvraag internationale
licenties, etc. zullen voortaan uitsluitend door hem gebeuren.

L. MATERIAALNORMEN
De degenklingen van Leon Paul die door de FIE verboden zijn, worden ook door de VSB verboden. De
bajonet-stekker is eveneens internationaal verboden, maar blijft voor de VSB toegelaten.

Volgende Raad van Bestuur:
maandag 20 juli 2015 (RvB skype)
dinsdag 4 augustus 2015 te Berchem (RvB)

