Vlaamse Schermbond vzw
Ondernemingsnummer: 418.821.452
Zetel: Zuiderlaan 14, 9000 Gent

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND
VZW GEHOUDEN OP ZATERDAG 18 NOVEMBER 2017,
Sportcentrum De Witte Molen, Azalealaan 29, 9100 SintNiklaas.
Aanwezige bestuursleden:
Mevrouwen KATHLEEN KETS en KRISTIN CRAMERS, de heren PETER SCHEURWEGEN, ERIK
SWENNEN en JOHAN VANDENBROEK
Verontschuldigde bestuursleden:
Mijnheer PHILIPPE DANNEELS
Aanwezige stafleden:
NIHIL
Aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde clubs:
Schermclub Excalibur vertegenwoordigd door de heer PIETER VANDESANDE
Flanders Fencing vertegenwoordigd door de heer JOHAN VANDENBROEK
Schermkring Herckenrode vertegenwoordigd door de heer GEERT RUYSSEVELDT
SA Wezowski vertegenwoordigd door de heer JEAN-PAUL VANCEULEBROECK
Schermkring Sint-Niklaas vertegenwoordigd door de heer HUGO BRIOEN
Vast Als Eik vertegenwoordigd door de heer KOEN NIJSEN
Schermgilde De Klauwaerts bij volmacht vertegenwoordigd door mevrouw KRISTIN
CRAMERS.
Omnisword bij volmacht vertegenwoordigd door mevrouw SARAH FEYEN
Schermclub Parcival vertegenwoordigd bij volmacht door de heer GEERT RUYSSEVELDT
Sint-Michielsgilde Gent vertegenwoordigd bij volmacht door mevrouw KATHLEEN KETS
Skirmjan vertegenwoordigd bij volmacht door de heer KOEN NIJSEN
Verontschuldigde clubs:
Antwerps Scherm Centrum
K.T.S.C. Catena
DC Rheynaerde
De Hallebardiers
De Maneschermer
De Tempeliers
Jarnac
KSSMA Ronse
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Scherma
SK Koksijde
SK Lafayette
Schermclub Latem-Deurle
SC Schermastad
Vertegenwoordiger KSAB/ ARAB:
NIHIL
Verontschuldigd: De heer ERIC FEYEN

1. OPENING EN REGISTRATIE VAN AANWEZIGHEDEN EN DE MANDATEN
De voorzitter, ERIK SWENNEN, verwelkomt iedereen op deze algemene vergadering.
Er zijn 11 van de 24 clubs aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht. Het totaal van de
aanwezige stemmen bedraagt 784 op een maximum totaal van 1394 stemmen.
Het aanwezigheidsquorum (2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd)
voor de aanpassing van de statuten is niet bereikt.

2. GOEDKEURING VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 27 OKTOBER 2017
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

3. WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Aangezien het aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt er niet over de voostellen
gestemd.
Er wordt opgemerkt dat in de voorstellen een schrijffout staat en dat het voorstel 2 moet
aangepast worden. Er wordt bij de beschrijving van de kennisgeving in item 3
verkeerdelijk naar de bijzondere toegetreden leden verwezen i.p.v. naar de gewone
toegetreden leden.
Er wordt gevraagd of, indien de voorstellen aanvaard worden, aanpassingen aan het
Algemeen Reglement zouden bekrachtigd moeten worden met een dubbele meerderheid
en de statuten met een twee derde meerderheid. Er wordt voorgesteld het Huishoudelijk
Reglement te laten goedkeuren met een gewone meerderheid.
De voorzitter merkt op dat het de uitdrukkelijke wens was van de effectieve leden
aanwezig op de AV van 27 oktober 2017 dat de belangrijke beslissingen met een dubbele
meerderheid zouden worden genomen. Dit uiteraard met de beperkingen opgelegd door
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de wet op de vzw’s1 en dat deze beperking net de aanleiding was voor het aanpassen van
de initiële voorstellen.
Voor de aanpassing van de statuten voorziet het Art 8 van de wet op vzw’s het volgende







Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze
beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de
oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.
Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde
van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden
waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een
meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die
geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de
meerderheden bedoeld in het tweede of het derde lid ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen
volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Het voorstel drie zal dus ongewijzigd ter stemming aangeboden worden.
4. AANPASSINGEN AAN HET ALGEMEEN REGLEMENT
PETER SCHEURWEGEN herhaalt de duiding bij de voorgestelde aanpassingen van het
Algemeen Reglement zoals deze reeds werd gegeven op de AV van 27 oktober 2017.
De nood aan geconsolideerde teksten voor zowel de statuten en het Algemeen Reglement
worden aangehaald.
PETER SCHEURWEGEN merkt op dat:


Voor wat de statuten betreft, de geconsolideerde tekst pas kan worden
opgemaakt nadat over alle voorstellen werd gestemd gezien deze onderling op
elkaar invloed hebben.



Voor wat het Algemeen Reglement betreft, het in de bedoeling van de Commissie
Goed Bestuur ligt, dit te herwerken tot een Huishoudelijk Reglement met een
volledig aangepaste indeling die een beter lezing mogelijk maakt. Dit werk kan
pas aangevat worden nadat er over alle statuutwijzigingen werd gestemd. In
planning wordt er gemikt op de AV van maart 2018.

1

Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen van 27 juni
1927, ingrijpend gewijzigd door de hoofdstukken I en II van de WET van 2 MEI 2002 en volledig gecoördineerd met inbegrip van alle
latere wetswijzigingen tot en met januari 2017 (deel vzw's)
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5. KANDIDATUREN REKENINGTOEZICHTHOUDERS
De kandidatuur van KOEN NIJSEN (Vast als Eik) wordt genoteerd. Gezien deze kandidatuur
niet in de uitnodiging werd vermeld, zal hierover op de volgende AV gestemd worden.

6. VOORSTELLING NIEUWE FOLDER VSB
De nieuwe folder van de VSB wordt toegelicht door JOHAN VANDENBROEK.
De folder zal in PDF-vorm en met opschrift “draft” worden overgemaakt aan de effectieve
leden. Er wordt aan de effectieve leden gevraagd de gegevens die op hen betrekking
hebben te checken en hun eventuele opmerkingen zo snel mogelijk over te maken.

7. VOLGENDE ALGEMENE VERGADERING
Aangezien het quorum voor deze vergadering niet behaald werd, wordt een nieuwe
algemene vergadering gepland. Gezien de correctie die nog aan het voorstel wordt
gedaan, moet dit opnieuw een gewone algemene vergadering met quorum zijn. De
vergadering wordt voorzien op vrijdag 8 december 2017 om 20u00. Pieter Vandesande
kijkt voor een zaal en zal het secretariaat van de VSB hierover informeren.

De voorzitter dankt de aanwezigen, de vergadering wordt geheven.

Erik Swennen
Voorzitter
Vlaamse Schermbond vzw

Kathleen Kets
Secretaris-generaal
Vlaamse Schermbond vzw
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