VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 17 januari 2017
A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN
Aanwezig: Kathleen KETS, Peter SCHEURWEGEN, Erik SWENNEN, Frederiek TROUBLEYN, Johan
VANDENBROEK
Verontschuldigd: Kristin CRAMERS, Rik LAMONT, Dirk VAN DE WALLE, Piet WAUTERS
Aanwezige staf: Nihil
Het quorum om geldig te kunnen besluiten is niet bereikt.

B. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van de vergadering van 03/01/2017 wordt goedgekeurd mits volgende
aanpassingen:
In §F schrappen “de RvB antwoordt daar negatief op” en vervangen door: “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.”
In §I, 3de alinea: schrappen “en hem te vragen een volgende vergadering aanwezig te zijn”.
In §I, 4de Alinea: schrappen “Erik Swennen” vervangen door “Margot Callewaert”.
Actiepunt 1 Olivier Antonis: het verslag in deze zin aanpassen en publiceren.

C. VRAAG VAN MEVROUW HUA CAI
1. Mevr. Cai heeft via Kristin Cramers een gesprek gevraagd met de RvB met betrekking tot
de behandeling van de aanvragen in het kader van deelname aan buitenlandse
wedstrijden.
2. De RvB is bereid haar te ontvangen op de volgende live vergadering op 7 februari 2017
om 20 hr. in het Huis van de Sport te Gent.
3. Actiepunt 2 Kristin Cramers: Mevr. Cai hiervan informeren.

D. OPVOLGING PUNT TOPSPORT UIT DE VERGADERING RVB D.D. 3 JANUARI 2017
Na de behandeling van dit punt op de RvB van 3 januari 2017 werden volgende acties
ondernomen:
1. Erik Swennen heeft contact gehad met de TTS om de situatie uit te klaren en werd er
bovendien contact genomen met Sport Vlaanderen om mondelinge beloftes bevestigd te
zien.
2. Gezien de mail ter correctie van de communicatie vanuit de TTS niet tijdig werd
verstuurd, en gezien het verontrustende nieuws vanuit Sport Vlaanderen is er een
vergadering bijeengeroepen met alle betrokkenen om de concrete gevolgen van het

Vlaamse Schermbond vzw
Zuiderlaan 14
9000 Gent
www.vlaamseschermbond.be
info@vlaamseschermbond.be
KBO 0418.821.452

nieuwe decreet te duiden en duidelijke afspraken te maken over de interne en externe
communicatie.
3. Er werd door Margot Callewaert een mail verstuurd naar alle betrokken schermers en
evt. hun ouders waarin de situatie duidelijk geschetst wordt en waarin hen gevraagd
wordt of zij zich akkoord verklaren met de vooropgestelde regeling. Deze mail heeft
aanleiding gegeven tot enkele reacties die ondertussen zijn uitgeklaard.
Als rechtstreeks gevolg van deze vergadering, zal er in planning elke tweede donderdag van de
maand een vergadering zijn tussen de trainers van de TSS, de staf VSB en de leden van de RvB
die aanwezig kunnen zijn. Deze vergadering kreeg de naam “Overleg dagelijkse werking
Topsport” mee.
Een eerste vergadering is voorzien op 09 februari 2017 om 20:30 hr. in de Topsporthal te Gent.
4. Actiepunt 3 Margot: in de Google agenda de vergadering “Overleg dagelijkse werking
Topsport” aanmaken op elke tweede donderdag van de maand.
5. Actiepunten 4 en 5 Olivier Antonis:
a. Aanmaken van een map op de Googledrive waar de agendapunten en de
verslagen van het Overleg dagelijkse werking Topsport kunnen in geconsulteerd
worden.
b. Mail maken naar alle betrokken met vraag naar hun evt. agendapunten. (Na mail
Kathleen zie 7. hieronder).
6. Actiepunt 6 Kathleen Kets: opmaken van een mail die de doelstellingen en de praktische
modaliteiten van dit overleg eenduidig vastlegt en duidt. (Voorafgaand aan de mail van
Olivier zie 6.b.).

E. KANDIDATUREN VOORZITTERSCHAP VSB
1. Het Algemeen Reglement van de VSB beschrijft de te volgen procedure.
2. Actiepunt Erik Swennen neemt contact met Piet Wauters en Dirk Van de Walle om de
praktische way ahead te bespreken i.f.v. hun respectieve persoonlijke intenties en
koppelt dit terug naar de RvB.

F. AFWEZIGHEID ELS VERGAUWEN
1. Haar afwezigheid werd verlengd tot einde februari 2017.
2. Er werd in de naam van de VSB een mail verstuurd met een antwoord op de door haar
gestelde vragen. Tot op heden is hierop geen verdere reactie gekomen.
3. Actiepunt 7 Kathleen Kets: met Olivier Antonis checken of er bij hem enige respons is
binnengekomen.

G. UITNODIGING AAN DE VOORZITTER RVB DOOR DE ORGANISATOREN BK PUP/MIN 2017 (ZIE
MAIL PIET WAUTERS VAN 5 JANUARI OM 18:43)
1. Op zaterdag 28 januari laat de voorzitter zich vertegenwoordigen door de Bestuurders
Rik Lamont en Peter Scheurwegen.
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2. Op zondag 29 januari zullen de honneurs waargenomen worden door Erik Swennen.
3. Actiepunt 8 Rik Lamont: een antwoord in die zin te willen formuleren aan Mevrouw
Valérie Laromiguière (info@escrimeneufchateau.be ) die POC is ter zake.

H. LIJST MET ACTIEPUNTEN
1. Actiepunt 1 Olivier Antonis: het verslag van de RvB van 03 januari 2017 aanpassen en
publiceren.
2. Actiepunt 2 Kristin Cramers: Mevr. Cai informeren van haar RV met de RvB.
3. Actiepunt 3 Margot Callewaert: aanmaken van de vergadering tussen de trainers van de
TSS, de stafleden en de leden van de RvB in de Google agenda.
4. Actiepunt 4 Olivier Antonis: aanmaken van een map op de Googledrive waar de
agendapunten en de verslagen van de vergadering tussen de trainers van de TSS , de
stafleden en de leden van de RvB kunnen in geconsulteerd worden.
5. Actiepunt 5 Olivier Antonis: mail maken naar alle betrokkenen met vraag naar hun evt.
agendapunten voor de vergadering tussen de trainers van de TSS, de stafleden en de
leden van de RvB. (Na mail Kathleen Kets zie actiepunt 6 hieronder).
6. Actiepunt 6 Kathleen Kets: opmaken van een mail die de doelstellingen en de praktische
modaliteiten van deze vergadering eenduidig vastlegt en duidt. (Voorafgaand aan de
mail van Olivier Antonis zie actiepunt 5).
7. Actiepunt 7 Kathleen Kets: met Olivier Antonis aftoetsen of er bij hem enige reactie is
geweest vanwege Mevr. Els Vergauwen.
8. Actiepunt 8: Rik Lamont: formuleren en overmaken van een antwoord in naam van de
voorzitter m.b.t. de persoonlijke uitnodiging voor het BK Pup en Min. 2017.

Volgende Raad van Bestuur:
7 februari 2017 (Gent)
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