VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 6 februari 2018
A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN
Aanwezig: Kristin CRAMERS, Peter SCHEURWEGEN, Erik SWENNEN, Johan VANDENBROEK
Verontschuldigd: Philippe DANNEELS, Kathleen KETS, Joram MAES
Aanwezige staf: Olivier ANTONIS, Paul CORTEYN
De vergadering is niet in aantal. De besluiten zullen door een volgende vergadering van de RvB
bevestigd moeten worden.

B. RAPPORTERING STAF
Paul Corteyn brengt verslag uit over de werking topsport.
We hebben vandaag het addendum topsport 2018 ontvangen, voor een totaal van ongeveer
227.000,- euro, ongeveer een status quo tegenover de uiteindelijke subsidiëring van 2017.
Op sabel was voor het EK cadetten 5.000,- euro voorzien, voor het EK junioren 3.500,- euro. De
effectieve kost zal een stuk hoger liggen. Voor het WK is respectievelijk 4.000,- en 3.500,- euro
voorzien. De planning moet waar nodig en tijdig bijgesteld worden om te verzekeren dat het
budget niet overschreden wordt.
Jolien Corteyn werd in het Europese cadettencircuit 5de in Boekarest en 2de in Mödling. Axelle
Wasiak werd 6de in Bratislava. Aube Vandingenen werd 7de in Kopenhagen.
Vanuit het ministerie van onderwijs wordt gesteld dat in de huidige constellatie van de
topsportschool geen beroepskwalificatie kan worden toegekend. Een beroepskwalificatie
schermen zou enkel mogelijk zijn op niveau initiator, wat niet zinvol is. Het standpunt van de
VSF is dat meer individuele trajecten aangeboden zouden moeten worden door het onderwijs,
om daaraan tegemoet te komen. De Vlaamse Schermbond steunt dat standpunt.
De werkdruk is momenteel bijzonder hoog voor de staf, mede vanwege de huidige dossiers op
niveau van de KBFS.
Olivier Antonis brengt verslag uit over de financiële stand van zaken.
De boekhouding 2017 is nagenoeg volledig bijgewerkt. In aanvulling op het verslag van Paul
Corteyn, wordt aangehaald dat op topsport zowel op de rubriek “Voorbereiding en deelname
internationale wedstrijden” als op “Be Gold” binnen budget is gebleven. We zullen nog een deel
van de loonkost van Brecht Stevens in de eerste helft van 2017 op die beide posten boeken.
Op de lonen topsport is er een overschrijding van wat subsidieerbaar is. Dat is toe te schrijven
aan de schrapping, in de loop van het jaar, van 1 VTE door Sport Vlaanderen. De initiatieven om
eigen middelen te genereren zijn tijdens 2017 geslaagd. De bijdrage uit eigen middelen is licht
gestegen tegenover de voorgaande jaren. Dat is te verklaren door de wijziging in het decreet,
waarbij geen enkel deel van de loonkost topsport nog vrijgesteld is van de bijdrage van 10% uit
eigen middelen. De initiatieven om bijkomende eigen middelen te verwerven moeten de

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

komende jaren volgehouden of uitgebreid worden om gelijke tred te houden met de stijgende
kosten.

C. VTS DENKCEL
Mathias Huybens wordt door de VSB aangeduid als vertegenwoordiger in de VTS Denkcel
Schermen.

D. AANWERVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Delfien Lybaert start op 5 maart 2018 als administratief medewerker bij de VSB.

E. VOORBEREIDING AV
De datum van de volgende algemene vergadering wordt vastgelegd op woensdag 28 maart 2018.
Er wordt gevraagd aan de staf om een locatie te zoeken waar makkelijk geparkeerd kan worden.
Tijdens de AV worden behandeld:





de “traditionele” agendapunten
verkiezing bestuurders
goed bestuur (wordt toegevoegd als nieuw standaard punt)
de initiatieven die genomen zullen worden op niveau van KBFS (Peter Scheurwegen
bezorgt de nodige input hierover aan de staf)

F. DOORSTARTMOMENT SGG
Sport Vlaanderen organiseert op maandag 19 februari 2018 een doorstartmoment rond
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mathias Huybens en Erik Swennen zullen de VSB
vertegenwoordigen.

G. ACCREDITATIES EK
Voor het EK cadetten en junioren 2018 te Sochi zijn twee accreditaties voor persoonlijke of
clubtrainers aangevraagd. Maël Prossé vraagt een accreditatie voor Cédric Wallard, de SintMichielsgilde vraagt een accreditatie voor Seppe Van Holsbeke. De argumenten van
verschillende partijen werden opgelijst in voorbereiding van deze vergadering.
Er wordt een discussie gevoerd over de principes van de toekenning van accreditaties. Voor
volgend seizoen moeten de visie en de procedures terdege uitgeschreven worden. Er wordt ook
een discussie gevoerd over de communicatie die er naar aanleiding van deze kwestie wel en niet
geweest is, en over de impact en perceptie van die communicatie.
De RvB concludeert op basis van de argumenten en de gevoerde discussies dat aan de KBFS
geadviseerd wordt voor Cédric Wallard geen accreditatie en voor Seppe Van Holsbeke wel een
accreditatie aan te vragen. Bij de communicatie vanuit de KBFS omtrent de toekenning van
accreditaties moet de argumentatie duidelijk worden opgenomen.
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H. KBFS
Tijdens de bestuursvergadering van de KBFS van 25 januari 2018 werd besloten tot de
oprichting van verschillende werkgroepen. De RvB stelt een aantal personen voor die de VSB
zullen vertegenwoordigen in die werkgroepen. Dat alles is nog te bevestigen met de
betrokkenen. De FFCEB heeft reeds een aantal namen doorgegeven.





WGp visietekst
WGp herziening en consolidatie reglement K.B.F.S.
Wgp materiaalnormen
Stuurgroep project graden
De clubs van de VSB die het project als proefproject zullen opstarten zijn SK
Herckenrode en SC Parcival (bij de FFCEB zullen dat CE Neufchâteau en CRE Huy zijn).

Contactnames met alle betrokken zullen gebeuren door Erik Swennen.

I. SUBSIDIËRING 2018
Betreffende de subsidiëring basiswerking en jeugdsportproject 2018 hadden we eerder reeds
nieuws van Sport Vlaanderen ontvangen. De maximum subsidie JSP is nagenoeg gelijk aan die
van 2017, met name 8.852,36 euro. Het voorschot op de basissubsidie ligt ongeveer 4.000,- euro
lager dan vorig jaar, in lijn met de uitfasering van het oude decreet, op 166.157,48 euro.

J. FINANCIËLE TUSSENKOMST VTS-CURSUSSEN
Een eerder besluit van de RvB rond de financiële tussenkomst door de VSB voor
trainerscursussen, werd door de staf foutief geïnterpreteerd. Het is de bedoeling een
tussenkomst te voorzien van 50% van het inschrijvingsgeld voor zowel de cursussen Trainer B
als Trainer A, op voorwaarde dat de kandidaat slaagt. Voor de cursussen Initiator en Aspirant
Initiator wordt geen tussenkomst voorzien.

K. OPVOLGING ACTIEPUNTEN






Na evaluatie van de input van de clubs met betrekking tot de promotiefolder, zijn er geen
verdere opmerkingen. De folder kan dus in productie geplaatst worden.
Olivier Antonis en Paul Corteyn trachten een half uurtje vrij te maken om de
openstaande vragen met betrekking tot de topsportconvenanten te beantwoorden. Paul
Corteyn vermeldt dat de schermers die ingestapt zijn in de pakketten voor het lopende
seizoen zonder uitzondering erg tevreden zijn.
Het Huishoudelijk Reglement wordt verder door Peter Scheurwegen uitgewerkt.
Erik Swennen neemt terug contact op met Anne Verschraege met betrekking tot de
degenwerking.
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L. VARIA
Kristin Cramers kondigt aan dat ze zich terugtrekt uit de RvB, omdat ze onvoldoende op de
vergaderingen aanwezig kan zijn.

Volgende Raad van Bestuur:
6 maart 2018 (Berchem)
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