VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d. d. dinsdag 4 augustus 2015
A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN
Aanwezig: Rik LAMONT, Louis PAENEN, ERIK SWENNEN, Dirk VAN DE WALLE, Piet WAUTERS
Verontschuldigd: Kristin CRAMERS, Kathleen KETS, Frederiek TROUBLEYN
Aanwezige staf: Olivier ANTONIS
Verslag & besluiten: Olivier ANTONIS

B. TOPSPORT DEGEN
Na de vergadering van 13 juli met de degentrainers, werd het voorbereidende werk voor 2016
verder gezet. Yoeri Van Laecke heeft voor 2016 een nieuw en concreter voorstel ingediend. Hij haalt
daarbij aan dat het voorstel breed gedragen is. Verschillende trainers hebben aan de RvB echter een
tegengesteld signaal gegeven. De RvB heeft op basis hiervan een aantal vragen, die zij aan de
degentrainers willen voorleggen. Via Rik Lamont worden nog wat gesprekken gevoerd. Op de
vergadering op 21 augustus worden de degentrainers uitgenodigd om het degenproject te komen
toelichten.

C. BUDGET TOPSPORT 2016
De Raad van Bestuur had tijdens zijn vorige vergadering enkele bedenkingen gemaakt bij het
budget topsport. Olivier Antonis vraagt en krijgt verduidelijking over die bedenkingen, en zal ze
bespreken met de collega’s. Volgende vragen worden gesteld:





Hoe zijn de verhoudingen tussen de voorziene uitgaven voor de verschillende wapens?
Kan het budget beperkt worden tot maximaal hetgeen subsidieerbaar is?
Voor welke individuele schermers kan wel of niet tussenkomst in kosten voorzien worden?
Wat is de sportieve basis voor bepaalde keuzes qua verplaatsingen?

In het kader hiervan wordt een extra live vergadering gepland op vrijdag 21 augustus. Olivier
Antonis stemt met Margot Callewaert af of zij aanwezig kan zijn.

D. SUBSIDIE CHALLENGE YVES BRASSEUR
Er is formeel nieuws van Bloso met betrekking tot de subsidie voor de organisatie van het WBtornooi. De subsidie zou effectief lager uitvallen dan voorzien. De VSB kan, gezien de nu al
deficitaire situatie, niet verder gaan dan het subsidiebedrag door te storten.

E. VARIA
De wijziging dat deze vergadering niet live maar via Skype zou gehouden worden, werd te laat
doorgegeven om het gereserveerde zaaltje nog te annuleren.
Olivier Antonis en Dirk Van De Walle zullen op 10 augustus een aantal mogelijke kantoorruimtes
voor het secretariaat bezoeken.

De brief aan minister Muyters om verzet aan te tekenen tegen de retroactieve toepassing van
besparingsmaatregelen is nog niet vertrokken. Olivier Antonis stelt zo spoedig mogelijk de brief op.
De vacature voor 50% STCr is nog niet gepubliceerd. Olivier Antonis brengt dat zo spoedig mogelijk
in orde. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot eind augustus. De gesprekken zullen gevoerd
worden door Dirk Van De Walle en Rik Lamont en/of Erik Swennen.

Volgende Raad van Bestuur:
Vrijdag 21 augustus 2015 te Berchem (RvB) 20u
Dinsdag 1 september 2015 te Berchem (RvB) 20u

