VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 25 april 2017
A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN
Aanwezig: Kathleen KETS, Rik LAMONT, Peter SCHEURWEGEN, Erik SWENNEN, Frederiek TROUBLEYN,
Johan VANDENBROEK
Verontschuldigd: Kristin CRAMERS
Aanwezige staf: /

B. NABESPREKING VERGADERINGEN SPORT VLAANDEREN
Op 20/04/2017 was er een 2de vergadering met Sport Vlaanderen. Hierop was ook onze
dossierbeheerder basiswerking Els Vanmol en haar verantwoordelijke aanwezig.
Sport Vlaanderen kan niet ingaan op ons voorstel om via topsportsubsidie 2.5 VTE te
subsidiëren. Twee scenario’s zijn bespreekbaar:



ofwel neemt Sport Vlaanderen de loonkost voor een halftijdse medewerker gedurende
2017 op zich (gans jaar)
ofwel neemt Sport Vlaanderen de opzegvergoeding van 1 VTE op zich

Voor Sport Vlaanderen komen beide scenario’s qua budget/subsidiëring ongeveer op hetzelfde
neer, maar voor de VSB is er wel degelijk een groot verschil.
Tijdens de vergadering heeft de afvaardiging van de VSB (Erik Swennen, Peter Scheurwegen,
Olivier Antonis, Margot Callewaert en Yannick Germeau) ook duidelijk gemaakt dat topsport
voor ons niet alleen sabel betreft, maar dat we hierbij ook degen en floret zien. Nu Sport
Vlaanderen geen budget heeft toegekend voor degen en floret, wil dit ook zeggen dat deze
schermers geen gebruik meer mogen maken van de schermzaal en de infrastructuur van de
Topsortschool. Sport Vlaanderen erkent dat dit een probleem is en gaat de mogelijkheden voor
deze schermers bekijken.

C. NIEUWE STRUCTUUR VSB-STAF
Rekening houdende met de daling van subsidies, is het noodzakelijk de structuur van de VSB te
optimaliseren in functie van de beschikbare budgetten en uit te voeren taken. De Raad van
Bestuur onderneemt hiervoor de nodige stappen.

D. NIEUWE WERKGROEPEN VSB-RVB I.S.M. FFCEB-CA
Eerder werd reeds besloten de werking via vaste commissies zoveel mogelijk te vervangen door
ad hoc werkgroepen. Ook aan Franstalige zijde is er nood aan een meer gestructureerde aanpak,
en het is dan ook de bedoeling om zoveel mogelijk samen te werken rond bepaalde thema’s.
De Raad van Bestuur opteert ervoor om dit niet als extra taak bij de staf te leggen, maar een
bestuurder te vragen om dit met de Franstalige collega’s op te nemen en een gezamenlijk kader
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uit te werken. Ook is het de bedoeling de clubs te betrekken voor de praktische uitvoering. De
VSB zal dan een ondersteunende rol hebben.
a) Communicatie: reclame-informatie

Er is nood aan een duidelijke, gestructureerde en vaak nationale communicatie. Het volstaat
niet enkel via Facebook te communiceren, maar we denken ook aan het versturen van
persberichten en het aankondigen van belangrijke tornooien.
Voor de VSB neemt bestuurder Johan Vandenbroek dit op.
b) Wedstrijden: niveaus, circuits, kalender

Er is nood aan een duidelijke structuur voor de recreatieve tornooien. Soms zijn er verschillende
tornooien van hetzelfde niveau op 1 dag/weekend en het is ook niet voor iedereen duidelijk wat
het niveau van een ontmoeting/tornooi is.
De bedoeling hier is na te gaan of er 2 niveaus kunnen gedefinieerd worden, zodat de
ontmoetingen/tornooien kunnen ingeschaald worden volgens moeilijkheidsgraad.
=> een regionaal niveau (rekening houden met afstand en bv enkel in poules schermen,
deelnemers mogen ook meedoen aan het nationaal circuit)
=> een nationaal niveau (iedereen kan deelnemen, poules en uitschakeling, grotere afstand,
mogen niet deelnemen aan het regionale niveau)
Als beide circuits worden afgestemd met de Franstalige collega’s, kan er ook
regelmatigheidscriterium aan gekoppeld worden. Ook kan er onderzocht worden of schermen
in “mixed ploegen” een interessante formule is.
Aan Franstalige zijde wil Norbert Van Loon zich hiervoor engageren. Voor de VSB wordt dit
opgenomen door bestuurder Frederiek Troubleyn. Ook hier is het de bedoeling een kader te
definiëren en dan de clubs te betrekken.
c) Scheidsrechters - poule

Er is nood aan een eenvoudig systeem om de beschikbaarheid van scheidsrechters te beheren.
Verschillende denkpistes komen aan bod:







soort Doodle waarbij elke scheidsrechter aangeeft of hij/zij beschikbaar is voor bepaalde
tornooien
organisatie kiest scheidsrechters en houdt hierbij maximaal rekening met het aantal
deelnemers van de club. Heeft de club niet voldoende scheidsrechters beschikbaar dan
kan die een scheidsrechter betalen (en krijgt de leverende club een “joker” voor als zij
eens een scheidsrechter tekort hebben)
een categorie aspirant-scheidrechters in het leven roepen? Dit voorstel werd al eens
gelanceerd, maar werd vooral om praktische redenen (begeleiding noodzakelijk) niet
100% positief onthaald. Andere vormen van begeleiding zijn hiervoor misschien
mogelijk?
…
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Aangezien het scheidsrechtergebeuren het best “nationaal” wordt bekeken, zal dit besproken
worden met de collega’s van de FFCEB.
Voor de VSB neemt bestuurder Rik Lamont dit op.

E. BBQ
Er wordt beslist om aan de deelnemers aan de VSB-BBQ (10/09/2017) een kleine bijdrage te
vragen.

F.

VARIA




T-shirts Flanders Fencing VSB-beker 2015-2016 – deze zijn nog niet aan de club bezorgd.
To do staf: nakijken waar deze t-shirts gebleven zijn.
Data tornooien clubs: de data moeten zo snel mogelijk opgevraagd / gecommuniceerd
worden.

Volgende Raad van Bestuur:
2 mei 2017 (Berchem)
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