VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 23 mei 2018
(Skype)
A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN
Aanwezig: Joram MAES Erik SWENNEN, Luc VANDINGENEN
Verontschuldigd: Philippe DANNEELS, Kathleen KETS, Peter SCHEURWEGEN, Johan VANDENBROEK
Aanwezige staf:
Doordat het vereiste minimum aantal aanwezige bestuurders (5) niet werd bereikt, kunnen
geen beslissingen genomen worden.

B. FEEDBACK RVB KBSF
a. Stand van zaken Werkgroepen KBFS - betrekken EVBVS
Alle leden van de werkgroepen zijn gekend. De groepen moeten opstarten. De
werkgroep rond tornooien heeft al zijn eerste mail verzonden. Binnen de KBFS
is het punt aangehaald en zouden de voorzitters gevraagd worden hun werken
op te starten.
b. Degenproject - Belgische aanpak
Aan Waalse zijde is er een misverstand tussen “Federale” en “Federaal”. Wij zien
“Federaal” als een synoniem voor “Nationaal” terwijl de FFCEB “Federale”
eerder zien als eigen aan de federatie. Neemt niet weg dat de laatste
communicatie aan Waalse zijde men refereert naar “Nationale” in verband met
bepaalde functies en activiteiten zonder enige inspraak van Vlaamse zijde. Erik
neemt contact op met Nady om een overleg in te plannen.
c. Nationale Kampioenenviering bij BOIC?
Iedereen is het genegen maar welke format ?
d. Gradensysteem
Werkgroep staat onder voorzitterschap van Erik Feye. Maar de ARAB/KSAB vraagt
wel om de convenant te ondertekenen. Wat denkt de RvB erover ?

e. Scheidsrechtersvergoeding
Staat op het programma van de volgende meeting van de twee
scheidsrechterscommissie. Verder werd gevraagd ook de volgende punten op
de agenda te zetten. Opleiding van de scheidsrechters aan beide zijde van de
taalgrens uniformiseren. Vorming van de scheidsrechters integreren in het
nieuwe gradensysteem. Strategie om actief en op initiatief van de commissie
de nationale scheidsrechters te laten doorgroeien naar het Europese (CEE) en
Internationale (FIE) niveau. Commissie moet zelf de mogelijke kandidaten
screenen en hen stimuleren deze stap te zetten.
C. OPVOLGING OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN VORIG VERSLAG
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Stand van zaken flyer (Delfien)
Mag verzonden worden. Op het einde van het oude schooljaar en bij het begin van het
nieuwe schooljaar bieden vele clubs initiaties aan. De flyer is dan handig. Erik
gaat Delfien vragen de flyer te verdelen in een PDF-versie.
Goedkeuring van de verslagen: zie verzonden mails. Goed te keuren verslagen graag
in de nieuwe folder plaatsen. Eens goedgekeurd kan Delfien deze verplaatsen.
Leden gaan hun mails nakijken en de verslagen goedkeuren
GDPR - OK: documenten zijn op 22/05/2018 aan clubs verstuurd
Heb de mails over GDPR zien passeren tussen Kathleen en Delfien maar heb verder
geen info.
Stand van zaken ontwerp Huishoudelijk Reglement (Joram - Peter)
Er moet een meeting gepland worden met de verschillende leden van de clubs die
grieven hebben geuit. In enkele punten spreken de voorgestelde aanpassingen
door de clubs aan het Huishoudelijk Reglement elkaar tegen. Een goed gesprek
kan een oplossing bieden. Misschien moet de RvB ook keuzes maken.
Aanduiden vertrouwenspersoon vervanging Kristin?
Voorstel om de psychologe deze functie te laten opnemen wordt door de aanwezige
leden positief onthaald.
Verklaring op eer voor boekhouding = OK doorgestuurd aan Delfien (KK)
Geen info over.
Termijn voor indiening stavingsdocumenten => extra gecommuniceerd aan
medewerkers?
Niet geweten
Offertes rechtsbijstand - verdere actie/communicatie nodig?
Prijzen in de offertes zijn hoog. Binnen de KBFS is voorgesteld om jaarlijks een
bedrag opzij te zetten in plaats van de premie voor de verzekering te betalen. Op deze
wijze kunnen we een provisie maken voor eventuele rechtszaken.

D. VARIA:
a.

Extra subsidie-middelen
SportVlaanderen heeft aangekondigd dat er extra middelen zullen verdeeld worden
onder de federaties. Idee is om extra ondersteuning voor de ploegen dames
degen en dames sabel te vragen met als speerpunt de YOG. Niet dat de YOG
als doel worden gesteld maar wel een middel is om de jongeren te stimuleren
verdere stappen te zetten. Erik heeft een meeting met Paul Corteyn bij Sport
Vlaanderen (Bert Six) bijgewoond. Erik heeft Paul gevraagd om Luc
Vandingenen te contacteren om samen een tekst op te stellen.

Volgende Raad van Bestuur:
05 juni 2018

