Vlaamse Schermbond vzw
Ondernemingsnummer: 418.821.452
Zetel: Boomgaardstraat 22/56, 2600 Berchem

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND
VZW GEHOUDEN OP VRIJDAG 20 MAART 2015 IN HET
SPORTIMONIUM, TERVUURSESTEENWEG, HOFSTADE
Aanwezige bestuursleden:
Mevrouw KRISTIN CRAMERS en KATHLEEN KETS, de heren RIK LAMONT, LOUIS PAENEN, ERIK
SWENNEN, FREDERIEK TROUBLEYN, DIRK VAN DE WALLE en PIET WAUTERS
Aanwezige stafleden:
OLIVIER ANTONIS, MARGOT CALLEWAERT , PAUL CORTEYN en ELS VERGAUWEN
Aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde clubs:
De Klauwaerts vertegenwoordigd door de heer Dirk Van De Walle
De Maneschermer vertegenwoordigd door de heer Johan Van Steelandt
Flanders Fencing vertegenwoordigd door de heer Johan Vandenbroek
Parcival Leuven vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Tom Pijnenborg
SA Wezowski vertegenwoordigd door de heer Jean-Paul Vanceulebroeck
Sint-Michielsgilde Gent vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Olivier Antonis
SK Lafayette vertegenwoordigd door de heer Wim van der Wolf
SK Sint-Niklaas vertegenwoordigd bij volmacht door mevrouw Lucie Janssens
Vast Als Eik vertegenwoordigd door de heer Koen Nijsen
Excalibur vertegenwoordigd bij volmacht door mevrouw Martine Haelterman
Schermkring Herckenrode vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Ivan Acke
Hesbania vertegenwoordigd door de heer Karel Renckens
Skirmjan vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Koen Nijsen
Verontschuldigde clubs:
Antwerps Scherm Centrum
DC Rheynaerde
Omnisword
Scherma
Vertegenwoordiger EVBVS: de heer Paul Van Agtmael
Overige aanwezigen: Geert Ruysseveldt (SK Herckenrode), Kevin De Wit (Parcival), Frank Apers,
An Daems (Parcival), Karen Matthyssens (Lafayette), Sofie De Smedt (Excalibur)
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A. OPENING EN REGISTRATIE VAN AANWEZIGHEDEN EN DE MANDATEN
De voorzitter verwelkomt iedereen op deze algemene vergadering.
Er zijn 13 van de 26 clubs aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht. Het totaal van de
aanwezige stemmen bedraagt 819 op een maximum totaal van 1320 stemmen.

B. GOEDKEURING VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 19 DECEMBER 2014
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

C. VERSLAG VAN DE VOORZITTER
Piet Wauters herinnert aan de laatste algemene vergadering, die in december jongstleden
gehouden werd, en waarop reeds een stand van zaken over 2014 werd gegeven. Hij dankt alle
medewerkers die voor en achter de schermen blijven meewerken aan het succes van de VSB. De
afgelopen maanden zijn zeer druk geweest, voornamelijk met de voorbereidingen van EK en WK.
Op het EK werden behoorlijke resultaten gehaald, zeker in het licht van de beoogde
minimumprestaties die in onze topsportvisie voorzien zijn. Margot Callewaert werd aangeduid
als delegatieleider, en dat initiatief werd door de deelnemers erg geapprecieerd. Kevin De Wit
behaalde zijn erkenning als FIE scheidsrechter floret.
De voorzitter sluit af met de lezing van een email van een van de ouders die aanwezig waren op
het EK in Maribor, waarin waardering wordt uitgesproken over het werk van Margot Callewaert
en de hele ploeg op het EK.

D. VERSLAG VAN DE SECRETARIS-GENERAAL
Dirk Van De Walle blikt kort terug op een positief jaar 2014. De bezetting van de staf in Berchem
is terug volledig. De belangrijke communicatiekanalen website en Facebook (meer daarover in
verslag CPS) zijn verder uitgebouwd en nog verbeterd. Nieuwe initiatieven zijn gestart of
worden gestart, zoals de topsportwerking degen en floret, en een Geschiedkundige Commissie
om ons schermverleden voor het nageslacht te conserveren. Hij dankt ook Kristin Cramers voor
de vele uren inzet als zoekmachine voor het boeken van reizen voor schermers en begeleiding.

E. VERSLAG VAN DE COMMISSIES VAN DE VSB
Vertegenwoordigers van de verschillende commissies brengen verslag uit van hun werking op
basis van een powerpoint presentatie, die aan dit verslag wordt toegevoegd.
a) Technische Commissie

An Daems, voorzitter van de TC, brengt verslag uit. Na afloop dankt Piet Wauters haar
uitdrukkelijk voor het geleverde werk, ook en in het bijzonder met betrekking tot de
sportkaderopleiding.
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b) Commissie Promotie en Sponsoring

Karel Renckens, lid van de CPS, brengt verslag uit. Hij vraagt aan de vergadering of de infomap
die eind 2014 werd opgesteld positief onthaald wordt. Een aantal clubs bevestigen dat de map
bij hen gebruikt wordt, en dat het een goed idee was om een hardcopy van de informatie
beschikbaar te stellen.
De affiches voor de campagne Positief Gedrag zijn niet toegekomen bij Excalibur. Dat wordt door
de staf genoteerd en zo spoedig mogelijk in orde gebracht.
De initiaties in het Sportimonium worden zeer positief onthaald. Er wordt gevraagd of dat
initiatief een vervolg zal krijgen eens de actie van het Sportimonium in het kader van het
schermmuseum afgerond is. Els Vergauwen, eveneens lid van de CPS, haalt aan dat met het oog
hierop een promoteam werd ingesteld door de CPS. Op de oproep aan trainers kwamen slechts
vier positieve reacties. Frederiek Troubleyn herinnert aan het initiatief van Coca-Cola, dat wel
succesvol was, maar waar de financiering uiteraard van een andere orde was dan wat de VSB
kan voorzien. De financiën zijn ontoereikend om van professionele dienstverlening voor
initiaties gebruik te kunnen maken. De kern van het probleem is dat initiaties typisch tijdens de
schooluren gegeven moeten worden. Als er aanvragen voor initiaties toekomen bij de VSB,
worden die zo veel mogelijk aan initiatoren en clubs doorgegeven.
Uit de infomap was niet heel duidelijk wat de wijzigingen in het reglement BK waren. Die
wijzigingen worden in de tekst namelijk in kleur aangeduid, maar de druk gebeurde in zwartwit. In de toekomst zal een andere visuele aanduiding (vettere tekst, aanduiding in de marge, …)
gebruikt worden om wijzigingen aan te duiden.
Piet Wauters dankt ook de medewerkers van de CPS voor het geleverde werk. Uit de presentatie
bleek duidelijk dat onze website in de lift zit. Hij dankt de CPS ook voor het ter harte nemen van
de vraag van de Raad van Bestuur om initiatief te nemen om meer meisjes naar het schermen te
leiden.
c) Vlaamse Scheidsrechterscommissie

Rik Lamont, voorzitter van de VSC, brengt verslag uit.
Er wordt gevraagd naar de gevolgde formaliteiten wanneer een kandidaat-scheidsrechter slaagt
voor examen. De communicatie werd tot nu toe gevoerd via de arbitragecoaches. De vergadering
vraagt de communicatie via extra kanalen te voeren, en ook de club en de betrokken
scheidsrechter op de hoogte te brengen.
Piet Wauters merkt op dat het goed is dat de commissie opnieuw voltallig is. Hij is verheugd te
zien dat er internationale carrières worden uitgebouwd door een aantal scheidsrechters. Het is
belangrijk schermers oud-internationals betrokken te houden, omdat zij de ideale kandidaten
zijn om ook in de arbitrage internationaal een rol te kunnen spelen.
Rik Lamont merkt tenslotte op dat er steeds meer vrouwelijke scheidsrechters zijn, wat alleen
maar positief kan zijn in het kader van de vraag van de RvB naar meer meisjes in het schermen.
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d) Topsportcommissie

Margot Callewaert, lid van de TSC, brengt verslag uit.

F. SPORTIEF VERSLAG
Zowat alle sportieve aspecten werden reeds belicht in de verslaggeving van de commissies.
Olivier Antonis belicht nog kort de initiatieven op eerder administratief vlak die in 2014
gelanceerd werden, in het bijzonder de ingebruikname van het online platform voor
ledenadministratie OnzeRelaties.

G. VERSLAG PROVINCIALE KOEPELS / EVBVS / SVS / ARAB
Paul Van Agtmael, voorzitter van de nationale veteranenvereniging EVBVS, geeft een korte
uiteenzetting over hun werking. Hij herinnert aan Rudi Coessens, in 2014 overleden, die de
EVBVS heeft opgericht. De doelstelling van de organisatie blijft dezelfde, met name om de passie
voor het schermen te behouden, en om schermers die na een hiaat terugkeren op te vangen in de
grote familie van schermers, en van veteranenschermers in het bijzonder.
Het Belgisch Kampioenschap veteranen is een jaarlijks terugkerend succes, met een formule die
een combinatie is van veel schermen en gezelligheid. In 2014 waren er 48 deelnemers, in 2015
waren er 50 deelnemers. Daarvan waren er respectievelijk 12 en 16 deelnemers aangesloten bij
de VSB. De EVBVS hoopt dat het aantal Vlaamse deelnemers zou stijgen. Ook qua organisatie van
wedstrijden is er nood aan een opleving. Het Nederlandse circuit Ferrum Vetum bewijst dat er
een goede markt is voor een veteranencircuit. Het beroep op de Vlaamse clubs om organisaties
in handen te nemen, bleef echter zonder antwoord. Ook hier hoopt de EVBVS dat er verbetering
kan komen.
An Daems is aangesteld als secretaris van de EVBVS.

H. VERSLAG VAN DE SCHATBEWAARDER – PRESENTATIE BALANS EN RESULTATENREKENING
Louis Paenen brengt verslag uit over het boekjaar 2014. De duiding bij de balans en jaarrekening
werd vooraf aan de clubs toegestuurd, en wordt ook aan dit verslag gehecht.
2014 wordt afgesloten met een winst van 17236,69 euro. De Raad van Bestuur stelt voor om
15000,00 euro over te brengen naar een bestemd fonds sociaal passief, en 2236,69 euro toe te
voegen aan de overgedragen winst.

I. GOEDKEURING JAARREKENING 2014
De Algemene Vergadering keurt het voorstel van de RvB voor de bestemming van het resultaat
unaniem goed.
De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening unaniem goed

J. KWIJTING AAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Algemene Vergadering verleent unaniem kwijting aan de Raad van Bestuur.
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K. VERKIEZING LEDEN RAAD VAN BESTUUR
Er zijn geen nieuwe kandidaten voor de vacante bestuursfunctie. Dit punt van de dagorde
vervalt daarom.

L. VASTLEGGEN VAN DE LIDGELDEN
De Raad van Bestuur heeft een voorstel gedaan tot verhoging van de lidgelden. Piet Wauters legt
uit dat dit voorstel is ingegeven door verschillende overwegingen: de subsidies die wij
ontvangen zullen wellicht verminderen, wij willen de reserve voor het sociaal passief verder
uitbouwen, en wij willen blijven inzetten op sportkaderopleiding en topsport. Tot nu was de VSB
financieel gezond, maar we moeten voorbereid zijn om te kunnen blijven werken, ook in
veranderende omstandigheden. Het voorstel van de RvB is om de vergunningsbijdrage voor
clubvergunningen te verhogen van 15 naar 20 euro, en voor nationale vergunningen van 35 naar
45 euro. Hij vraagt de Algemene Vergadering om hierover een debat te voeren.
De vergadering heeft begrip voor de vraag van de RvB, maar stelt ook dat de gemeentesubsidies
eveneens naar beneden gaan, en dat het lidgeld dat de clubs aan hun leden aanrekenen daarom
sowieso al omhoog zal moeten gaan. Het is dus niet vanzelfsprekend om een gestegen bijdrage
voor de vergunning nog extra door te rekenen. De kosten voor clubs stijgen ook, zodat het
moeilijk haalbaar is om een paar 100 euro extra aan de VSB te betalen.
Er wordt gevraagd of alle leden van clubs ook vergund worden. Dat moet niet als
vanzelfsprekend gezien worden, en zal misschien nog moeilijker gaan liggen als de bijdragen
zouden stijgen. In het bijzonder de eenmaligheid van de clubvergunning wordt als een mogelijk
probleem aangehaald. Voor clubs die MultiMove aanbieden, bestaat er zeker een groep jongeren
die het schermen niet beoefenen, maar toch lid zijn van de club. In het kader hiervan zou een
voorziening in het reglement moeten komen die toelaat om langer dan een jaar vergund te zijn
via een goedkopere formule.
Na het debat wordt er overgegaan tot stemmingen.
De vergadering stelt twee mogelijke verhogingen voor voor de nationale vergunning, met 5 of
met 10 euro. De verhoging met 10 euro krijgt 310 stemmen, de verhoging met 5 euro krijgt 470
stemmen, en er zijn 39 onthoudingen. Het voorstel om de bijdrage voor een nationale
vergunning te verhogen met 5 euro, van 35 naar 40 euro, wordt aanvaard.
De vergadering stemt over de verhoging van de bijdrage voor een clubvergunning met 5 euro. Er
788 stemmen stemmen voor het voorstel, en 31 stemmen tegen het voorstel. Het voorstel om de
bijdrage voor een clubvergunning te verhogen met 5 euro, van 15 naar 20 euro, wordt aanvaard.
De vergadering stemt over het behoud van de bijdrage voor een administratieve vergunning op
15 euro. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
De vergadering stemt over het behoud van de bijdrage van de effectieve leden op 124 euro. Er
zijn 739 stemmen voor het voorstel en 80 stemmen tegen het voorstel. Het voorstel om het
clublidgeld op 124 euro te houden, wordt aanvaard.
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M. MOGELIJK EFFECTIEF LIDMAATSCHAP VAN INSTANTIES ANDERE DAN VZWS EN FVS
Er kan overwogen om rechtspersonen zoals een NV, BVBA, etc. te aanvaarden als effectief lid van
onze vereniging. Daartoe zou een statutenwijziging vereist zijn, aangezien nu in onze statuten
vermeld staat “elke gestructureerde groep van personen”. Bovenvermelde rechtspersonen zijn
daarentegen niet noodzakelijk een groep personen.
De vergadering bespreekt kort de vraag. De Raad van Bestuur neemt deze vraag verder in
handen, en zal bekijken of er daadwerkelijk een probleem is dat opgelost moet worden, en of
daartoe een statutenwijziging voorgesteld moet worden.

De voorzitter dankt de aanwezigen. De vergadering wordt om 22u30 geheven.
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