VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 3 januari 2017
A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN
Aanwezig: Kristin CRAMERS, Kathleen KETS, Peter SCHEURWEGEN, Erik SWENNEN, Frederiek
TROUBLEYN, Johan VANDENBROEK, Piet WAUTERS
Verontschuldigd: Rik LAMONT, Dirk VAN DE WALLE
Aanwezige staf: Olivier ANTONIS

B. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van de vergadering van 20/12/2016 wordt goedgekeurd.

C. VRAAG SUBSIDIËRING BK PLOEG
De Sint-Michielsgilde heeft een aanvraag gedaan voor subsidiëring van BK per ploeg dat zij
organiseren. De RvB stelt dat het inschrijvingsgeld reeds verhoogd is om tegemoet te komen aan
de financiële lasten van de organisatoren. In tweede instantie kan de KBFS aangesproken
worden. Olivier Antonis maakt de vraag over aan de KBFS.

D. VALUES MEDIA
Olivier Antonis heeft het gesprek met Values Media opnieuw op de agenda, omdat hij bij de
vorige vergadering waar dit besproken was niet aanwezig was. De RvB stelt dat als we niets
binnenhalen, we verliezen aan de operatie. Enkel een oplossing waarbij we uitsluitend betalen
indien we er iets uit halen (commissie) is voor de RvB aanvaardbaar.

E. PRIJZENGELD LATEM-DEURLE
Op het jeugdtornooi van Latem-Deurle worden geldprijzen gegeven. De vraag is gesteld of dit in
overeenstemming is met de visie op jeugdsport van de VSB. De RvB acht het geven van
prijzengeld, ook voor de jongere categorieën, verenigbaar met de visie van de VSB. Het is vooral
belangrijk dat een formule gekozen wordt door organisatoren die veel kansen biedt aan de jonge
schermers om veel te schermen. Bij een volgende nieuwsbrief of gelijkaardige communicatie
worden alle clubs van de VSB nog eens herinnerd aan de niet-resultaatgerichte visie voor
jeugdtornooien.

F. MANDATEN VOOR DE ADC
Olivier Antonis vraagt om enkele algemene mandaten te kunnen krijgen voor administratieve
zaken (KBO, post, bank). De RvB is principieel akkoord voor wat betreft de KBO en de Post,
hiervoor dienen de nodige documenten ter ondertekening aan de RvB te worden voorgelegd. De
RvB is niet akkoord met het verlenen van volmachten voor de bankverrichtingen.

G. STAND VAN ZAKEN 2016
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Financieel zullen we uiteindelijk wellicht licht positief eindigen, ondanks het feit dat we nog een
negatief saldo van de basissubsidies moeten verwachten.
Beleidsmatig zouden 5 punten uit de lijst actiedoelstellingen van 2016 nog opgenomen worden
in december, maar dat is niet gelukt. Verder zijn de meeste doelstellingen over 2016 gehaald. In
de rapportering door de staf moeten links naar documenten gezet worden, in plaats van de
documenten in de mappen voor de RvB te plaatsen, zodat steeds naar de meest actuele versie
verwezen wordt.

H. BELEID 2017
De RvB had de vorige vergadering gevraagd om de huidige versie van het beleidsplan
beschikbaar te stellen. Dat was nog niet gebeurd, en dus heeft de RvB niet kunnen kijken of er
zaken geschrapt moeten worden.

I. TOPSPORT
Paul Corteyn heeft enkele communicaties aan schermers gedaan over personeelsfuncties in het
kader van het nieuwe decreet (program driver topsport e.d.) en budgetten (welke schermers
voor welke tornooien financieel ondersteund worden). Tijdens de vergadering van de TSC op
19/12/2016 is gebleken dat er voor eind januari zeker geen uitsluitsel zou zijn over de
budgetten topsport. De communicaties zijn dus voorbarig en/of fout geweest.
Frederiek Troubleyn contacteert Paul Corteyn om uitleg te vragen.
Margot Callewaert stuurt vervolgens een mailing naar de betrokken schermers voor een
rechtzetting.
De boekingen voor vluchten, overnachtingen en dergelijke worden tot nader order nog steeds
door Kristin Cramers gedaan.

J. SELECTIE EK
Aan Floriane Aelvoet wordt een wildcard voor het EK cadetten te Plovdiv toegekend voor
deelname zowel individueel als per ploeg.
De vergadering van de TSC om de wild cards voor het EK toe te kennen werd verplaatst zonder
daarin de RvB te kennen. Voor de RvB was aansluitend een vergadering gepland. Dat kan
uiteraard niet.

K. SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
Piet Wauters stelt zijn bestuursmandaat ter beschikking, ten laatste op de AV van maart 2017.
Die vergadering wordt gepland op woensdag 15 maart 2017 in Berchem.

Volgende Raad van Bestuur:
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17 januari 2017(Skype)
7 februari 2017 (Gent)
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