VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d. d. dinsdag 17 mei 2016
A.

REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig: Kristin CRAMERS (ES), Kathleen KETS, , Peter SCHEURWEGEN, Erik SWENNEN,
Frederiek TROUBLEYN, Dirk VAN DE WALLE (CH), Piet WAUTERS
Verontschuldigd: Rik LAMONT, Johan VANDENBROEK
Aanwezige staf: /

B. GOEDKEURING VERSLAGEN RVB
Het verslag van 19/4/2016 is nog niet beschikbaar. Het verslag van 3/5/2016 wordt
goedgekeurd.

C. AANVRAAG DE MANESCHERMER I.V.M. CLUBVERGUNNING EN DEELNAME WEDSTRIJDEN
De VSB verkiest om op korte termijn niet te raken aan de huidige structuur én inhoud van de
licenties zonder een ‘ter dege’ discussie over de volledige inhoud. Daarnaast is het echter de
verantwoordelijkheid van de organisator van het tornooi om te bepalen wie eraan mag
deelnemen.

D. “WAT DOET DE VSB VOOR U” DOOR OLIVIER ANTONIS, BESTUURSLID VAN SINT-MICHIELSGILDE
De VSB heeft geen principiële opmerkingen bij het voorgelegde opiniestuk dat Olivier Antonis
schreef als bestuurslid van SMG, onder voorbehoud van de vermelde bedragen. Olivier wordt
verzocht het document niet te ondertekenen als VSB administratief coördinator.

E. BUDGET ZOMERTOER
Mathias heeft de ontbrekende stukken aan zijn werkingsverslag op 4/5/2016 toegevoegd,
echter geen budget. Navraag bij Mathias leert dat gezien de kosten gedragen worden door Sport
Vlaanderen, en enkel zijn uren en kilometers als kost te rekenen zijn.

F. STAFDAG
De RvB juicht het genomen initiatief toe en kent een budget toe voor maaltijden van EUR 25,00
per aanwezige. Gelieve de datum zo te bepalen dat ook alle trainers aanwezig zijn. Wordt nog
input van de RvB verwacht? Graag het verslag ook naar de RvB doorsturen.

G. TSC
De RvB wisselt van gedachten over de taken en samenstelling van de toekomstige TSC. Gezien
het vroegtijdig vertrek van Frederiek wordt de discussie ten gronde naar volgende vergadering
verschoven, samen met ‘transfer Stef van Campenhout’.
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H. BIJSCHOLING ‘MOTORISCH LEREN VOOR SPORTFEDERATIES’
De kosten voor deze opleiding werden niet gebudgetteerd of afgestemd. Gezien de gevolgde
opleiding wel past binnen het kader van de DSKO werkzaamheden zal geprobeerd worden om
de kosten binnen het toegekende budget te kunnen terugbetalen.

I. SPORTBEURS
De VSB ziet geen praktisch voordeel om aan dit evenement deel te nemen.

J. CAMPAGNE ‘MEER MEISJES’
De aanwezigen vragen binnen hun club na waarom geen positief gevolg werd gegeven aan de
oproep.

K. SAMENWERKING VSB EN WALIBI
De RvB juicht elk voordeel toe dat wij onze leden kunnen bieden, waaronder een gereduceerde
prijs voor Walibi toegangstickets. Zij wenst echter geen publiciteit van Walibi of andere op haar
homepage.

L. GESPREKSONDERWERPEN MET DE LIGUE FRANCOPHONE (FFCEB) BINNEN HET KADER VAN DE
KBFS
Volgende gespreksonderwerpen worden door de RvB weerhouden als mogelijke
gespreksonderwerpen met de Ligue binnen het kader van de KBFS:










Aanduiden Belgische bondscoach per wapen bij schermen per ploeg
Samen voorbereiden EK/WK o.l.v. een delegatieleider
Besteding KBFS fondsen, momenteel enkel voor vervanging ontbrekende bekers
voorzien
Standpunt en budgetten i.v.m. scheidsrechters.
Gelijktijdige stages en kaderwerking voor de 3 wapens op 3 locaties
Beroepsmogelijkheid op federaal niveau
Combineren van regionale formules tot een Belgisch circuit
Inzet van een vaste DT en/of scheidsrechters voor de BK’s
Reanimatie reglement en cel BK (Peter communiceert zijn eerder gemaakte
opmerkingen)

M. AGENDAPUNTEN RVB 7 JUNI 2016






VSB materiaalnormen (Piet/Peter)
Dossierbeheer (Kathleen)
TSC (Frederiek)
Transfer Stef van Campenhout (Frederiek)
Voorstellen aanpassing reglement BK (Peter)
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N. ALGEMEEN:
Voor de goede orde wordt aan alle betrokkenen gevraagd om hun bijdragen alsook
agendapunten voor de RvB, uiterlijk de donderdag 20u00 voor de RvB in het pakket van de
komende vergadering te plaatsen. Graag een seintje als een belangrijk doc geplaatst werd.
Laattijdige agendapunten worden enkel bij hoogdringendheid besproken.

Volgende Raad van Bestuur:
7 juni 2016
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