VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 21 februari 2017
A.

REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

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

B. GOEDKEURING VERSLAG 07/02/2017
Het verslag van de vergadering van 07/02/2017 wordt zonder aanpassingen goedgekeurd.

C. KANDIDATUUR BESTUURDER BOIC
De Raad van Bestuur VSB heeft geen kandidaat om voor te stellen.

D. DATUM AV + BBQ + BIJSCHOLINGEN: ZONDAG 02/09/2017
Vraag van de RvB om als datum 09/09/2017 te nemen aangezien 02/09/2017 nog erg dicht bij
de vakantie ligt.

E. MATERIAALNORMEN: FEEDBACK TORNOOI HASSELT
N.a.v. een andere toepassing van materiaalnormen door de VSB en de FFCEB, werd bijgehouden
hoeveel schermers zich aandienden op het Nationaal Circuit Hasselt met een kledijnorm 350N.
Het gaat om ongeveer 10% van het deelnemersveld, wat aangeeft dat het om een minderheid
gaat.
Deze feedback wordt meegenomen naar de RvB van de KBSF van komende zaterdag en het is de
bedoeling om — na initiatief van de FFCEB — tot gelijke normen in Vlaanderen en Wallonië te
komen. In afwachting worden door de VSB de (strengere) VSB-normen verder toegepast.

F. SUBSIDIËRING BASISWERKING: NIEUWS M.B.T. BEREKENINGSWIJZE BEDRAG EN BEDRAG?
Olivier Antonis heeft nogmaals met onze dossierbeheerder bij Sport Vlaanderen Els Vanmol
gebeld op 14/02/2017. Zij bevestigt dat we voorlopig geen nieuws krijgen. Tegelijkertijd geeft
Olivier aan dat hij de begroting 2017 in het kader van verdere besparingen nog eens zal
doorlichten.

G. SUBSIDIËRING TSS: NIEUWS?
Het beleidsplan TSS moest opnieuw ingediend worden tegen 18/2/2017. Er werden een aantal
lacunes opgemerkt in het document en de Raad van Bestuur beslist:


om een organigram te vragen waarin de verschillende functies worden uitgetekend met
opsomming van bevoegdheden en rapportering
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het beleidsplan opnieuw door te nemen tegen de volgende Raad van Bestuur en een
oplijsting te maken van vragen en aandachtspunten

H. ALGEMENE VERGADERING VSF 08/07/2017
De Raad van Bestuur is akkoord dat Olivier Antonis de VSB vertegenwoordigt.

I. VSB-PROJECT: SCHERMEN OP SCHOOL
De Raad van Bestuur wil graag meer vernemen over dit project en Mathias Huybens wordt
hiertoe uitgenodigd op de volgende Raad van Bestuur.

J. VRAAG VAN MEVROUW HUA CAI EN DHR LUC PROSSE
Op 7/2/2017 heeft een 1ste gesprek plaatsgevonden met de Raad van Bestuur. Op 21/02/2017
werd een vervolggesprek gevoerd in aanwezigheid van Yannick Germeau en Paul Corteyn. Voor
de Raad van Bestuur was Frederiek Troubleyn aanwezig.
De Raad van Bestuur neemt nota van een aantal verschillende standpunten en vraagt aan de TSS
om eerstdaags een vergadering te beleggen met de ouders van alle leerlingen TSS. Het is de
bedoeling dat op deze vergadering de ouders/eventueel schermers/trainers TSS en aanwezige
Raad van Bestuur/staf VSB op hetzelfde moment dezelfde informatie krijgen m.b.t. de aanpak,
werking en doelstellingen van de TSS sabel.

Volgende Raad van Bestuur:
7 maart 2017 (Berchem)
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