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Vlaamse Schermbond vzw 

Ondernemingsnummer: 418.821.452 

Zetel: Boomgaardstraat 22/56, 2600 Berchem 

 

 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND VZW GEHOUDEN OP DINSDAG 3 

DECEMBER 2013 IN HET HUIS VAN DE SPORT, BOOMGAARDSTRAAT 22 TE BERCHEM 

 

 
Aanwezige bestuursleden: 

Mevrouw KRISTIEN CRAMERS en  AN DAEMS, de heren OLIVIER ANTONIS, XAVIER FOULON, DIRK VAN DE WALLE en 

PIET WAUTERS 
 
Aanwezige stafleden: 

Mevrouw EVY VAN COPPENOLLE en ELS VERGAUWEN 
 
Aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde clubs: 
 De Maneschermer vertegenwoordigd bij volmacht door mevrouw INGRID HENDRICKX 
 Flanders Fencing vertegenwoordigd door de heer JAN WASIAK 

Sint-Michielsgilde Gent vertegenwoordigd door de heer DIDIER GOEMINNE 
 K.T.S.C. Catena vertegenwoordigd bij volmacht door de heer RIK LAMONT 

Schermkring Omnisword vertegenwoordigd door de heer ERIC FEYEN 
 Schermacademie Wezowski vertegenwoordigd door de heer JEAN-PAUL VANCEULEBROECK 

Schermclub Parcival vertegenwoordigd bij volmacht door de heer TOM PIJNENBORG 
Schermgilde de Klauwaerts vertegenwoordigd door de heer DIRK VAN DE WALLE 
Schermkring Herckenrode vertegenwoordigd door de heer ETIENNE SCHOUTERDEN 
Schermkring Hesbania vertegenwoordigd door de heer KAREL RENCKENS 
Schermkring Koksijde vertegenwoordigd bij volmacht door de heer DIDIER GOEMINNE 
Schermkring Skirmjan vertegenwoordigd bij volmacht door de heer ETIENNE SCHOUTERDEN  
Sint-Michielsgilde De Hallebardiers vertegenwoordigd bij volmacht door de heer JÜRGEN POLLENTIER 
Vast Als Eik vertegenwoordigd door de heer RIK BREBELS  
Schermkring Sint-Niklaas vertegenwoordigd door de heer HUGO BRIOEN 
Scherma Aalst vertegenwoordigd bij volmacht door mevrouw DAPHNÉ TAVERNIER 
KSSMA Ronse vertegenwoordigd bij volmacht door de heer XAVIER FOULON 
DC Rheynaerde vertegenwoordigd bij volmacht door de heer DRIES PAUWELS 
 

Verontschuldigde of afwezige clubs: 
 Antwerps Scherm Centrum 

De Tempeliers 
Excalibur 
Schermkring Lafayette 
Schermclub Jarnac  

 
Aanwezige vertegenwoordiger EVBVS en SVS: de heer RUDY COESSENS 
 
Verontschuldigd erelid: de heer FRANK DELHEM 

 
1. Opening en registratie van aanwezigheden en de mandaten 
 
De voorzitter verwelkomt iedereen op deze Algemene Vergadering. 
 
Vooraleer de dagorde aan te vatten, vraagt de voorzitter een minuut stilte in acht te nemen naar aanleiding van het overlijden 
van Gregory Bluj en Dirk Sieuw. 
 
De volmacht van Excalibur wordt geweigerd, omdat zij niet gegeven is aan vertegenwoordiger van een andere club. De RvB 
verwijst bij die beslissing naar hetgeen hierover in het verslag van de av dd. 28/06/2013 werd geacteerd. 
 
Er zijn 18 van de 23 clubs aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht. Het totaal van de aanwezige stemmen bedraagt 1061 
op een maximum totaal van 1210 stemmen. 
 
De voorzitter vraagt de volgorde van de agenda aan te passen, door items 5 en 7 van plaats te verwisselen. De vergadering 
aanvaardt dit voorstel unaniem. 
 
De provinciale koepels werden op deze vergadering de facto uitgenodigd, maar er is geen formele rapportering. 
 
2. Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering 28 juni 2013 
 
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 
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3. Presentatie tussentijdse jaarrekening 
 
Aangezien het boekjaar 2013 niet afgelopen is, kan geen volledige rapportering gegeven worden. In afwachting van de 
volledige rapportering, voorzien ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering in maart 2014, is aan alle leden de 
proef- en saldibalans overgemaakt. Die geeft volgens de voorzitter een getrouwe weergave van de actuele financiële toestand 
van de VSB. De voorzitter geeft duiding bij een aantal bijzonderheden in de tussentijdse jaarrekening. 
 
De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen bij de jaarrekening. Wel wordt opgemerkt dat dit overzicht inderdaad niet 
volledig is wat betreft het gehele boekjaar 2013, en daarom geen basis kan zijn voor het geven van kwijting aan het bestuur 
op dit moment. 
 
4. Kwijting aan de Raad van Bestuur 
 
Gezien de tussentijdse ontslagen van een aantal bestuurders, heeft de Raad van Bestuur kwijting gevraagd. De Algemene 
Vergadering wenst die kwijting niet te verlenen op basis van een tussentijds financieel verslag en zonder jaarverslag. Catena 
en Parcival onthouden zich bij de stemming. 
 
Er wordt geen kwijting verleend. 
 
5. Oprichten Raad van Wijzen en Stuurgroep 
 
De voorzitter geeft een uiteenzetting over de resultaten van twee voorafgaande, informatieve vergaderingen. 
 
Marcel Van Laecke heeft in opdracht van de eerste informatieve vergadering een kader uitgewerkt om een project op poten te 
zetten voor een nieuwe visie en beleid van de VSB. Dit kader wordt door de voorzitter toegelicht, met daarbij een timing voor 
de verschillende fases. Deze informatie zal aan alle clubs worden overgemaakt per email. 
 
Jean-Paul Van Ceulebroeck vraagt in hoeverre de Stuurgroep bijgestuurd zal kunnen worden. De voorzitter antwoordt dat de 
Algemene Vergadering bij de in het kader voorziene tussentijdse algemene vergaderingen een verslag zal krijgen van de 
werkwijzen en resultaten en dan zo nodig kan bijsturen. 
 
Xavier Foulon stelt dat binnen de Stuurgroep de vertegenwoordiging van de provincies niet prioritair zou moeten zijn, maar 
wel de vertegenwoordiging van trainers, scheidsrechters, schermers en clubbestuurders. Ingrid Hendrickx antwoordt met de 
opmerking of dit nog in vraag gesteld moet worden. Haar vertrouwen in de groep die de twee informatieve vergaderingen 
bijwoonde, en die het kader heeft voorbereid, wordt bijgetreden door de aanwezige leden. 
 
Marcel Van Laecke benadrukt dat de Stuurgroep moet zorgen voor het betrekken van alle actoren en stakeholders. Hij wordt 
daarin bijgetreden door Rik Brebels. 
 
De Algemene Vergadering geeft unaniem haar akkoord voor dit project. 
 
Als consequentie verklaren alle bestuurders die in functie zullen blijven, evenals alle nieuwe kandidaten voor 
bestuursfuncties, dat zij in januari 2015 ontslag zullen nemen, zodat een volledig nieuwe Raad van Bestuur zal kunnen 
samengesteld worden in functie van de resultaten van hoger vermeld project. De Raad van Bestuur die na afloop van de 
huidige algemene vergadering zal samengesteld zijn, dient de Algemene Vergadering te raadplegen voor alle beslissingen op 
de lange termijn. Er zijn in 2014 voldoende algemene vergaderingen voorzien opdat dit werkbaar is. 
 
Alle (kandidaat-)bestuurders aanvaarden bovenvermeld principe, en de Algemene Vergadering aanvaardt unaniem deze 
aanpak voor de bestuursperiode tot midden januari 2015. 
 
6. Mandaat aan de staf/aanstelling Administratief Coördinator 
 
Gezien de moeilijke periode die onze vereniging kent, stelt de staf hun toekomst als medewerker van de VSB in vraag. De 
vertrouwensvraag van de staf wordt door de Algemene Vergadering positief beantwoord, met uitzondering van Vast als Eik, 
Herckenrode en Skirmjan. 
 
De Algemene Vergadering besluit om Olivier Antonis aan te nemen als Administratief Coördinator met een overeenkomst 
van onbepaalde duur, vanaf eind januari 2014, bij het verlopen van de opzegperiode van Tamara Verleyen. 
 
7. Verkiezing leden Raad van Bestuur 
 
Frederiek Troubleyn trekt zijn kandidatuur voor het voorzitterschap in, en steunt de kandidatuur van Piet Wauters. 
 
Louis Paenen stelt persoonlijk zijn kandidatuur voor het penningmeesterschap voor. 
 
Erik Swennen trekt zijn kandidatuur voor het voorzitterschap in, en steunt de kandidatuur van Piet Wauters. 
 
Etienne Schouterden trekt zijn kandidatuur voor een bestuursfunctie in. 
 
Koen Nijsen heeft informeel aangegeven niet meer te kandideren voor een bestuursfunctie. De Algemene Vergadering erkent 
unaniem deze informele terugtrekking. 



 

3 

 
Door de verschillende terugtrekkingen, zijn er evenveel kandidaten als er bestuurders te benoemen zijn. De Algemene 
Vergadering verklaart zich unaniem akkoord de verkorte stemprocedure te volgen. 
 
Het ontslag van de heren Olivier Antonis, Erik Bauwelinck, Robin Astle, Xavier Foulon en Koen Nijsen wordt door de 
Algemene Vergadering aanvaard en geacteerd. 
 
Piet Wauters wordt door de Algemene Vergadering aangesteld als voorzitter. 
Louis Paenen wordt door de Algemene Vergadering aangesteld als penningmeester. 
Kathleen Kets wordt door de Algemene Vergadering aangesteld als bestuurder. 
Rik Lamont wordt door de Algemene Vergadering aangesteld als bestuurder. 
Erik Swennen wordt door de Algemene Vergadering aangesteld als bestuurder. 
Frederiek Troubleyn wordt door de Algemene Vergadering aangesteld als bestuurder. 
 
De huidige Raad van Bestuur bestaat uit: 
Wauters Piet, Crutzenstraat 96, 3511 Kuringen, geb. Ukkel 01/04/1967 
Van De Walle Dirk, Fonteinstraat 54, 9140 Temse, geb. Sint-Gillis-Waas 19/10/1962 
Paenen Louis, Kloosterlaan 26, 9140 Temse, geb. Merksem 22/11/1959 
Daems An, Diestsesteenweg 726, 3010 Kessel-Lo, geb. Kempen 28/01/1974 
Cramers Kristin, Nieuwe Baan 86, 9111 Sint-Niklaas, geb. Wilrijk 14/05/1964 
Kets Kathleen, Roskamstraat 41, 9820 Merelbeke, geb. Berchem 11/11/1970 
Lamont Rik, Damvalleistraat 47, 9070 Destelbergen, geb. Gent 31/05/1968 
Swennen Erik, Lazarijstraat 2, 3500 Hasselt, geb. Herk-de-Stad 30/08/1967 
Troubleyn Frederiek, Fratersplein 10, 9000 Gent, geb. Gent 06/05/1986 
 
De uittredende voorzitter bedankt alle aanwezigen en kandidaten. Hij dankt de vergadering eveneens voor het vertrouwen de 
afgelopen vier jaar. De nieuw aangestelde voorzitter dankt eveneens de vergadering, en benadrukt zijn engagement om samen 
met de nieuwe Raad van Bestuur de Vlaamse Schermbond vlot te doen werken gedurende het komende overgangsjaar. 
 
De vergadering wordt geheven. 
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Vlaamse Schermbond vzw 

Ondernemingsnummer: 418.821.452 

Zetel: Boomgaardstraat 22/56, 2600 Berchem 

 

 

VERSLAG JAARLIJKSE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND VZW 

GEHOUDEN OP VRIJDAG 21 MAART 2013 IN HET HUIS VAN DE SPORT, BOOMGAARDSTRAAT 22 TE 

BERCHEM 

 

 

Aanwezige bestuursleden: 

Mevrouw KRISTIEN CRAMERS, AN DAEMS en  KATHLEEN KETS, de heren RIK LAMONT, LOUIS PAENEN, ERIK 

SWENNEN, FREDERIEK TROUBLEYN, DIRK VAN DE WALLE en PIET WAUTERS 
 

Aanwezige stafleden: 

OLIVIER ANTONIS , YANNICK GERMEAU,  EVY VAN COPPENOLLE en ELS VERGAUWEN 

 

Aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde clubs: 

 Flanders Fencing vertegenwoordigd door de heer JAN WASIAK 

Sint-Michielsgilde Gent vertegenwoordigd bij volmacht door de heer FREDERIEK TROUBLEYN 

Schermkring Omnisword vertegenwoordigd door de heer ERIC FEYEN 

 Schermacademie Wezowski vertegenwoordigd door de heer JEAN-PAUL VANCEULEBROECK 

Schermclub Parcival vertegenwoordigd bij volmacht door de heer TOM PIJNENBORG 

Schermgilde de Klauwaerts vertegenwoordigd door de heer DIRK VAN DE WALLE 

Schermkring Herckenrode vertegenwoordigd door de heer ETIENNE SCHOUTERDEN 

Schermkring Hesbania vertegenwoordigd door de heer KAREL RENCKENS 

Schermkring Sint-Niklaas vertegenwoordigd door de heer HUGO BRIOEN 

 

Verontschuldigde clubs: 

 DC Rheynaerde 

De Maneschermer 

Excalibur 

KSSMA Ronse 

 

Verontschuldigde vertegenwoordiger EVBVS en SVS: de heer RUDY COESSENS 

 

1. Opening en registratie van aanwezigheden en de mandaten 
 

De voorzitter verwelkomt iedereen op deze algemene vergadering. 

 

De volmacht van de Sint-Michielsgilde Gent wordt aanvaard, met de opmerking dat niet strikt aan de vorm is voldaan en dat 

dit een uitzondering moet blijven. 

 

Er zijn 9 van de 24 clubs aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht. Het totaal van de aanwezige stemmen bedraagt 647 op 

een maximum totaal van 1250 stemmen. 

 

De voorzitter vraagt de volgorde van de agenda aan te passen, door het verslag van de schatbewaarder als laatste deel van de 

verslaggeving door de RvB te nemen. De vergadering aanvaardt dit voorstel unaniem. 

 

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 3 december 2013 

 

Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 

3. Aanvaarding nieuw effectief lid: Schermclub Latem-Deurle 

 

De nieuwe club, met als voorzitter Yves Van Laecke en als trainer Guy Suy, wordt unaniem als nieuw effectief lid aanvaard. 

 

4. Verslag van de Raad van Bestuur 

a. Verslag van de voorzitter 

 

Sinds de algemene vergadering van 3 december 2013 vergadert de RvB tweemaal per maand, één keer in persoon in 

Berchem en één keer via Skype. Er werden deontologische afspraken gemaakt en de verantwoordelijkheden over de 

commissies werden verdeeld. Er is een regelmatige en gestructureerde rapportering door de staf. De voorzitter heeft 

consultaties gedaan in het veld, zowel in binnen- als in buitenland. Er staat een samenwerking op Benelux niveau in de 
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steigers. Kevin De Wit heeft met succes deelgenomen aan het FIE-examen scheidsrechter. Het Steunpunt Vlaamse 

Schermsport zal een deel van de kosten terugbetalen. De website wordt veel actueler gehouden. 

Op de oproepen met betrekking tot het project “de schermsport in Vlaanderen in transformatie” kwam zeer weinig 

respons. Na overleg binnen de RvB wordt aan de Algemene Vergadering een alternatieve weg voorgesteld om dit project 

te lanceren. 

 

b. Verslag van de secretaris-generaal 

 

Ik ga pogen niet volledig te overlappen met het verslag van Piet. 

Vooreerst hartelijk dank dat u present tekent voor de jaarlijkse AV van Vlaamse Schermbond vzw, voor het eerst in deze 

uitgebreide setting en onder leiding van Piet Wauters. Dit was echter niet de enige verandering van personele aard: 

- Yannick Germeau slaagde voor zijn EVC TrainerA; 

- daardoor werd Brecht Stevens aangesteld als fysiek trainer van de TSS. 

- Els Vergauwen keerde voltijds terug naar recreatief schermen; 

- en omdat Olivier Antonis aantrad als parttime ADC was de staf weer compleet. Olivier ging voltijds aan de slag per 

begin februari 2014. 

Mede dankzij het voluntariaat van o.a. Anneke Daems (onze vliegende administratieve ploeg, waarvoor dank!) is er een 

sterke inhaalbeweging ingezet wat communicatie en administratie betreft, die nog niet ten einde is. De race tegen de klok 

om input en controle van onze boekhouding 2013 tegen vandaag klaar te hebben, is hiervan een indicatie. Hierover meer 

bij het verslag van onze schatbewaarder Louis Paenen. 

Deze vergadering heeft een 10-tal agendapunten, verdeeld in twee luiken, waarvan het laatste agendapunt een luik op zich 

is dat toekomstbepalend kan worden. Ik, wij, rekenen op uw vuurwerk tijdens dit tweede deel van vanavond. Waarvoor 

dank! 

 

c. Sportief verslag 

 

De staf brengt verslag uit van de werking in 2013 aan de hand van een presentatie, die in bijlage aan dit verslag wordt 

gevoegd. 

 

d. Verslag provinciale koepels 

 

Er zijn geen verslagen van de provinciale koepels 

 

e. Verslag van de schatbewaarder 

 

De balans en resultatenrekening van 01/01/2013 tot 31/12/2013 worden in bijlage aan dit verslag gevoegd.  

 

De jaarrekening bestaat uit een balans en een resultatenrekening. De balans bestaat uit twee delen: actief: overzicht van al 

onze bezittingen en vorderingen; passief: de uit het verleden opgebouwde overgedragen winsten en de schulden.  

De balans is eigenlijk een foto per 31/12/2013.  

 

De resultatenrekening is de samenvatting van al onze gemaakte kosten en geïnde inkomsten en subsidies gedurende het 

voorbije jaar. 

 

Actief 

1. Materiële vaste activa  

De totale boekwaarde van de materiële vaste activa bedraagt 5.226,95 €. Dit bedrag reflecteert vooral het technologisch 

materiaal (computers) en meubilair.  Het sportmateriaal dat in het verleden in de TSS werd geïnvesteerd is nu grotendeels 

afgeschreven.   De totale investeringen voor 2013 bedragen 1.907,48 €, voornamelijk technologisch materiaal. De 

investeringen worden afgeschreven conform de opgelegde afschrijvingsregels van BLOSO (over 5 jaar).  

2. Klanten  

Het saldo openstaande facturen bedroeg op 31/12/2013 48.385,38 €. De belangrijkste openstaande posten betreffen hier 

BLOSO voor ongeveer 32.000,- € en de Ligue voor ongeveer 3.000,- €.  De overige “klanten” betreffen clubs die nog 

licenties moeten betalen en schermers/deelnemers aan tornooien die nog kosten moeten terugbetalen aan de VSB. 

3. Liquide Middelen  

Dit betreft hoofdzakelijk het saldo op de bankrekening en in de kas per 31/12 dat 79.013,85 € bedroeg.  Omwille van de 

reeds ontvangen voorschotten en afrekeningen van BLOSO is de kassituatie van de VSB aanzienlijk verbeterd ten 

opzichte van vorig jaar. 

4. Overlopende rekeningen actief  

Dit betreft de Over te dragen kosten die verband houden met voorafbetalingen die gemaakt werden voor bv. huur van het 

kantoor in Berchem, tornooien en stages dewelke begin 2014 zullen plaatsvinden. 

 

 Passief 

1. Eigen Vermogen  
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Het eigen vermogen van de VSB betreft de overgedragen overschotten van het verleden, dewelke 19.957,97  € bedragen.  

Indien de Algemene Vergadering straks de balans goedkeurt, wordt er verder nog 246,21 € toegevoegd aan de 

overgedragen winst.  

2. Handelsschulden  

De handelsschulden bedragen 40.412,38 € en bestaan uit twee onderdelen. Enerzijds de nog te betalen leveranciers 

(voornamelijk het Ministerie van Onderwijs, de Ligue Francophone en atleten/trainers). Anderzijds uit een voorziening 

voor nog te ontvangen facturen. Dit is een voorziening voor kosten dewelke reeds gemaakt zijn, maar waarvoor de 

factuur nog niet ontvangen was per 31 december 2013. De belangrijkste posten hebben betrekking op de kosten topsport 

degen- en floretschermers, verzekering sport en het Ministerie van Onderwijs (loon Paul Corteyn).  

3. Bezoldiging en sociale lasten  

Deze post reflecteert de voorziening voor RSZ, bezoldigingen en sociale lasten.  Verder is er ook een Voorziening 

vakantiegeld: dit bedrag is opgebouwd in lijn met de verwachte verschuldigde vakantiegelden maar ook een bijkomende 

BLOSO correctie.  

4. Overige schulden 

Deze post omvat voornamelijk reeds verkregen subsidies van BLOSO die bij finale afrekening meer dan waarschijnlijk 

zullen moeten teruggestort worden.   

5. Overlopende rekeningen passiva  

De over te dragen opbrengsten betreft een berekening voor de bepaling van de correcte afgrenzing van de omzet. Dit is 

een post die ieder jaar terugkomt. Hierbij dient rekening gehouden te worden met twee zaken:  

  De leerlingen van de TSS betalen een inschrijvingsgeld van 1.000,00 € voor een volledig schooljaar. Een schooljaar 

loopt van september tot juni. Dus 6 van de 10 maanden heeft betrekking op 2014 en dient dus overgedragen te worden;  

  Daarnaast zijn er ontvangen lidgelden en licenties. Een schermseizoen loopt van 1 oktober tot 30 september en daarom 

moeten de ontvangen lidgelden en licenties worden overgedragen voor 9 maanden.  

 

Samengevat kan ik stellen dat de Vereniging een gezonde balans heeft met een goede liquiditeit (kas en bankrekening 

vormen meer dan de helft van de totale activa), en een eigen vermogen dat nog lichtjes aangegroeid is tijdens de laatste 2 

jaar. 

 

Resultatenrekening.  

 

Eerst zullen wij de Bedrijfsopbrengsten en -kosten overlopen. In totaliteit zijn onze opbrengsten licht gestegen naar 

524.682,03 € en zijn de bedrijfsuitgaven in lijn hiermee gestegen naar 524.248,95 €, dit voornamelijk door een wijziging 

in de subsidies topsport  (basis subsidie topsport van 65.000,00 naar 120.000,00 €, weliswaar deels gecompenseerd door 

dalingen op andere delen topsportsubsidie).    

De belangrijkste opbrengstenposten zijn : naast de verschillende soorten subsidies van BLOSO, BOIC en VIA, ook de 

clublidgelden, licenties en inschrijvingsgelden van de leerlingen van de TSS. 

De belangrijkste kostenposten zijn: deelname en voorbereiding aan internationale wedstrijden (verplaatsingen, 

verblijfkosten, … van deelnemers en sporttechnische medewerkers), kosten met betrekking tot diensten van kinesist, 

psycholoog en gedetacheerd personeel, het jeugdsportproject en werkingskosten. De totale personeelskost is gedaald tot 

iets minder dan 263.000,- €  tengevolge van de verschillende personeelswissels.  Wij hebben in 2013 ongeveer 4,5 VTE’s  

tewerkgesteld. Anderzijds was er een bijkomende kost aan dienstverlening ter compensatie van de niet voltallige staf 

gedurende het jaar.  

De afschrijvingslast is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar omwille van de investeringen.   

Verder hebben we in de Andere bedrijfskosten nog de doorgestorte subsidies van de Challenge Yves Brasseur en 

jeugdsport. 

 

Financiële opbrengsten en –kosten geven een klein verlies van 186,87 €: hieronder vallen naast de bankkosten ook de 

rente die we op ons saldo bij de KBC verworven hebben. 

 

Samengevat sluiten wij het boekjaar 2013 af met een minimale winst van 246,21 €.  Dit is het gevolg van een 

voorzichtige aanpak i.v.m. met de uitgaven en het streven naar een maximum aan verkrijgbare subsidies.  Verder dient er 

ook vermeld dat wij een aantal oude provisies en openstaande posten hebben nagekeken en besloten om deze aan te 

zuiveren, daartegenover staat wel dat wij een provisie van 10.000,00 € voor een toekomstige schermzaal hebben 

aangelegd. De RvB stelt voor om van de winst van het boekjaar 246,21 € toe te voegen aan het eigen vermogen van de 

Vereniging. 

 

Ik vraag u dan ook om de balans per 31 december 2013 goed te keuren.  

 

 

5. Goedkeuring jaarrekening 2013 

 

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening 2013 unaniem goed. 

 

6. Kwijting aan de Raad van Bestuur 
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De Algemene Vergadering geeft unaniem kwijting aan de Raad van Bestuur. 

 

7. Presentatie begroting 2014 

 

De schatbewaarder stelt de begroting voor: 

 

Zoals reeds vroeger gesteld is de begroting een levende materie, maar wel één die als leidraad dient om onze uitgaven te 

beheren. De begroting die in bijlage bij dit verslag wordt gevoegd is deze die momenteel het dichtst aansluit bij de 

werkelijkheid en deel uitmaakt van het plan 2014-2016 dat in de loop van vorig jaar werd opgesteld.   

Momenteel hebben wij een begroting in evenwicht, kleine winst van net geen 200,- €, en normaal moeten wij in 2014 in staat 

zijn om deze doelstelling te realiseren. De totale opbrengsten werden geschat op 548.486,56 € en de kosten die hiermee 

gelijklopen op 548.300,- €. 

 

Mag ik u vragen om de begroting voor 2014 te willen goedkeuren. 

 

8. Vastleggen van de lidgelden 

 

De Raad van Bestuur stelt voor de lidgelden ongewijzigd te laten. De Algemene Vergadering stemt daar unaniem mee in. 

 

9. Goedkeuring begroting 2014 

 

De Algemene Vergadering keurt de begroting 2014 unaniem goed. 

 

10. Bespreking project “De schermsport in Vlaanderen in transformatie” 

 

Gezien de beperkte respons op het project, stelt de Raad van Bestuur volgende wijzigingen voor: 

-  De beperkingen op de leden (verbod op cumul RvB, staf, commissies) van de werkgroepen laten vallen 

-  Tijdens deze vergadering een aantal doelstellingen concreet formuleren, en toewijzen aan werkgroepen, Raad van 

Bestuur en/of commissies 

-  De timing per werkgroep te beperken tot een 3-tal maanden, met 2 vergaderingen per maand binnen de 

werkgroepen 

 

Tom Pijnenborg merkt op dat er weinig enthousiasme is voor het project, en vraagt zich af of het project levensvatbaar is. 

Hugo Brioen merkt op dat de werving van nieuwe leden voor de clubs best gebeurt door een goede samenwerking met de 

scholen. Jean-Paul Vanceulebroeck merkt op dat de voorziene aanpak met werkgroepen het engagement van vrijwilligers 

impliceert; vrijwilligers die nu al binnen hun eigen club hetzelfde of gelijkaardig werk doen. Het kan niet de bedoeling zijn 

die vrijwilligers extra te belasten. 

 

Piet Wauters stelt dat het aantal keuzes dat toevertrouwd wordt aan de werkgroepen best beperkt wordt tot een drietal. 

 

De Algemene Vergadering is unaniem akkoord met het nieuwe plan van aanpak. 

 

De procedure ter bepaling van de prioriteiten van de verschillende werkpunten wordt voorgesteld. De Algemene Vergadering 

is akkoord dat er geen geheime stemming is, en dat elke club evenveel stemmen heeft. Het aantal onderwerpen wordt 

vastgelegd op maximaal vijf. 

 

Karel Renckens licht de voorstellen van Hesbania toe. Tom Pijnenborg licht de voorstellen van Parcival toe. Piet Wauters 

licht de voorstellen van de RvB toe. Erik Swennen voegt “provinciale werking” als punt toe. 

 

Er wordt een pauze ingelast voor overleg. Vervolgens wordt gestemd. Elke aanwezige club kan 1, 3, 5, 7 en 10 stemmen 

verdelen over vijf verschillende onderwerpen, naar hun keuze van prioriteit. Het resultaat van de stemming is als volgt: 

 

“Missie en werking van de VSB – VSB/RvB structureel alle wapens / alle provincies / voor ieder onderwerp (a) drie 

werkpunten (b) voor drie jaar – belonen van clubs die zich actief inzetten in VSB = puntensysteem” – 49 stemmen 

“Missie, visie en strategie inzake het competitieschermen en topsport, inclusief topsportschool, op de drie wapens – 

ondersteuning topsporters op clubniveau – professionele begeleiding EK/WK” – 32 stemmen 

“Het jeugdbeleid – ondersteuning ledenwerving – aanleveren initiatie-trainers” – 29 stemmen 

“Provinciale werking – circuit voor jeugd/voor recreanten – ploegencompetitie per provincie/landelijk” – 22 stemmen 

“De plaats van de recreant in de schermwereld – recreatief circuit volwassenen uitbouwen” – 20 stemmen 

“Rol van de veteranen binnen het schermen in Vlaanderen – samenwerking veteranen/ARAB → tegen versnippering” – 18 

stemmen 

“Het opleidingsmodel van onze trainers en scheidsrechters – basiswerking: schermscholen” – 18 stemmen 

“ Rol en belangen van de scheidsrechters” – 16 stemmen 

“Populariteit van de sport – topsport ↔ media (VSB)” – 10 stemmen 

“Taken en verantwoordelijkheden van de KBFS – ruimer kader voor schermsport → geschiedenis (KBFS?)” – 7 stemmen 



 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

“Rol en belangen van de schermmeesters” – 5 stemmen 

“Overzicht en aanwending van de beschikbare middelen en het gebruik ervan – ondersteuning tornooien: pistes, apparaten, 

scheidsrechters – middelen in kaart brengen: 3 nieuwe bronnen zoeken” – 4 stemmen 

“De verwachtingen van ouders, schermers en begeleiders” – 0 stemmen 

“De samenwerking tussen de Vlaamse Schermbond en zijn partners (Bloso, BOIC, EFC, FIE, steden en gemeenten, sponsors, 

enz.)” – 0 stemmen 

 

Rik Lamont merkt op dat er heel weinig clubs aanwezig zijn, en stelt zich daarom vragen over het draagvlak voor 

bovenstaand resultaat. Jean-Paul Vanceulebroeck merkt op dat er over de jaren een discrepantie is gegroeid tussen de RvB en 

de clubs. Eric Feyen vult aan dat er historisch een evolutie is gegroeid naar een stemming in functie van ledenaantallen. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen. 

 

De vergadering wordt geheven. 
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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 zwart-

wit. 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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Vlaamse Schermbond vzw 

Ondernemingsnummer: 418.821.452 

Zetel: Zuiderlaan 14, 9000 Gent 

 

 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND 
VZW GEHOUDEN OP WOENSDAG 15 MAART 2017 IN DE 
LAKENHALLE, BOTERMARKT 18, 9000 GENT 
 

 

Aanwezige bestuursleden: 

Mevrouwen KRISTIN CRAMERS en KATHLEEN KETS, de heren PETER SCHEURWEGEN, ERIK 

SWENNEN, FREDERIEK TROUBLEYN, JOHAN VANDENBROEK en PIET WAUTERS 

Verontschuldigde bestuursleden: 

 De heren RIK LAMONT en DIRK VAN DE WALLE 

Aanwezige stafleden: 

OLIVIER ANTONIS en MATHIAS HUYBENS 

Aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde clubs: 

KTSC Catena vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Luc Vandingenen 

Degencentrum Rheynaerde vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Nico Van 

Cleemput 

De Klauwaerts vertegenwoordigd bij volmacht door mevrouw Kristin Cramers 

De Maneschermer vertegenwoordigd bij volmacht door mevrouw Ingrid Hendrickx 

De Tempeliers vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Bram Don 

Excalibur vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Geert Steenhout 

Flanders Fencing vertegenwoordigd door de heer Johan Vandenbroek 

SK Herckenrode vertegenwoordigd door de heer Geert Ruysseveldt 

KSSMA Ronse vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Xavier Foulon 

Omnisword vertegenwoordigd door de heer Eric Feyen 

SA Wezowski vertegenwoordigd bij door de heer Jean-Paul Vanceulebroeck 

Sint-Michielsgilde Gent vertegenwoordigd door de heer Didier Goeminne 

Skirmjan vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Koen Nijsen 

Vast Als Eik vertegenwoordigd door de heer Koen Nijsen 

SC Latem-Deurle vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Peter Scheurwegen 

Verontschuldigde clubs: 

Antwerps Scherm Centrum 

Lafayette 

Scherma 

Schermkring Sint-Niklaas 
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Vertegenwoordiger ARAB: de heer Eric Feyen 

Overige aanwezigen: Seppe Van Holsbeke (Sint-Michielsgilde Gent) 

A. OPENING EN REGISTRATIE VAN AANWEZIGHEDEN EN DE MANDATEN 

De voorzitter, Piet Wauters, verwelkomt iedereen op deze algemene vergadering. Hij dankt de 

Sint-Michielsgilde voor het beschikbaar stellen van hun lokalen voor het houden van deze 

vergadering. 

Er zijn 15 van de 24 clubs aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht. Het totaal van de 

aanwezige stemmen bedraagt 861 op een maximum totaal van 1394 stemmen. 

B. GOEDKEURING VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 28 OKTOBER 2016 

Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

C. VERSLAG VAN DE VOORZITTER 

Piet Wauters neemt kort het woord. Hij verduidelijkt waarom hij zijn mandaat als voorzitter en 

bestuurder ter beschikking heeft gesteld. Zijn professionele activiteiten zijn de laatste tijd veel 

intensiever geworden, en niet langer combineerbaar met taken van voorzitter. De uitdagingen 

waar de Vlaamse Schermbond voor staat vergen een voorzitter die voldoende tijd heeft. 

Het overzicht op de activiteiten van de Vlaamse Schermbond in 2016 komen verder in de 

vergadering aan bod. 

D. VERSLAG SECRETARIS-GENERAAL 

Dirk Van de Walle is verontschuldigd. In zijn afwezigheid neemt Kathleen Kets het woord. 

2016 was het jaar waarin het VSB-secretariaat verhuisd is van Berchem naar Gent, in de 

Topsporthal aan de Watersportbaan. Voor de medewerkers betekent dit een belangrijke stap 

voorwaarts, vooral omdat de voltallige staf van de VSB nu op dezelfde locatie werkt, wat de 

samenwerking erg ten goede komt. Er is ook een financiële bonus aan de nieuwe locatie 

verbonden: wij betalen op jaarbasis ongeveer 1700,- euro minder huur, en ook de kosten voor 

het woonwerkverkeer van de staf liggen nu lager dan voorheen. 

Dirk Van De Walle heeft zijn mandaat ter beschikking gesteld om gezondheidsredenen. 

E. VERSLAG VAN DE SCHATBEWAARDER 

De schatbewaarder, Erik Swennen, geeft het woord aan Olivier Antonis voor de presentatie van 

de balans en de resultatenrekening 2016 aan de hand van de presentatie die bijgevoegd wordt 

bij dit verslag. De aanwezige clubvertegenwoordigers hebben een kopie van de balans en 

resultatenrekening ontvangen. 
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Wij sluiten het boekjaar 2016 af met een negatief saldo op de resultatenrekening van 1462,74 

euro. Mits de terugname van de voorziening voor de inrichting van de schermzaal, wordt een 

positief resultaat geboekt. 

De Raad van Bestuur stelt voor de overgedragen winst te verminderen met het geboekte 

negatieve resultaat. 

De Raad van Bestuur stelt voor om de voorziening van 10.000,00 euro voor de inrichting van de 

schermzaal terug te nemen. 

De Raad van Bestuur stelt voor om het bestemd fonds voor sociaal passief te verhogen met 

10.000,00 euro. 

De schatbewaarder verduidelijkt tijdens de uiteenzetting enkele punten, en er worden enkele 

vragen om verduidelijking gesteld. De vergadering heeft geen fundamentele vragen bij de balans 

en resultatenrekening. 

Schermkring Hesbania wordt bedankt om de schenking van hun saldo bij stopzetting van de 

club. 

Naar aanleiding van een vraag van één van de leden, wordt kort ingegaan op de huidige 

financiële stand van zaken, in het bijzonder met betrekking tot topsport. Wij hebben op dit 

moment geen nieuws over de subsidiëring topsport vanwege de overheid. Ook over de 

uiteindelijke grootte van de basissubsidie hebben we geen duidelijkheid. Dit alles noopt de 

Vlaamse Schermbond tot voorzichtigheid, en tot de maatregel om aan de schermers en hun 

ouders te vragen dat zij garant zouden staan voor de kosten verbonden aan hun deelname aan 

EK en/of WK. De Raad van Bestuur herhaalt dat een ondersteuning uit eigen middelen voorzien 

is voor schermers die zich plaatsen voor EK en/of WK, in de gevallen waar geen 

overheidssubsidiëring mogelijk zou zijn. 

F. VERSLAGEN VAN DE COMMISSIES / SPORTIEF VERSLAG 

Olivier Antonis brengt verslag uit over de werking gedurende 2016 aan de hand van de 

presentatie die bijgevoegd wordt bij dit verslag. 

Technische Commissie 

De Technische Commissie is minder actief geweest, maar de bestaande initiatieven zijn wel 

verder gezet. De kaderopleiding in het bijzonder is verder gezet, met de organisatie van een 

cursus initiator en verschillende schermtechnische en algemeen sporttechnische bijscholingen. 

Materiaalnormen 

In het kader van de werking van de Technische Commissie, neemt Piet Wauters het woord met 

betrekking tot de materiaalnormen. Piet Wauters is ook lid van de SEMI-commissie van de 

Europese Confederatie, en heeft vanuit die functie een goed overzicht op de 

veiligheidsmaatregelen in de schermsport. 

Hij schetst de geschiedenis van de internationale veiligheidsnormen, en de afweging die 

voortdurend wordt gemaakt tussen veiligheid/betrouwbaarheid en comfort/kost. Er zijn 
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voldoende recente incidenten, zowel op nationaal als internationaal vlak, die aantonen dat een 

minimale veiligheidsnorm essentieel is. Daarop duidt hij dat de FIE de enige instantie is die met 

betrekking tot schermmateriaal op zinvolle wijze metingen uitvoert en dus ook de enige 

instantie is die op zinvolle wijze materiaal kan normeren. 

Het is op basis van deze elementen dat de Vlaamse Schermbond besloten heeft zijn normen aan 

te passen. Dit gebeurde na verloop van enkele jaren gedurende dewelke verschillende pogingen 

werden ondernomen om met onze Franstalige tegenhangers tot een vergelijk hierover te komen. 

Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de communicatie rond de nieuwe normen gekomen 

is toen het seizoen al gestart was. Een dergelijke wijziging in het midden van een seizoen is niet 

uit te leggen aan de schermende leden in de clubs. Piet Wauters erkent dat de communicatie te 

laat is gekomen. Verschillende omstandigheden hebben daartoe geleid. Er had ook meer 

communicatie moeten zijn. In het bijzonder hadden wij de context die zonet werd geschetst 

onmiddellijk moeten meegeven. 

Er wordt verder over de materiaalnormen overlegd met de FFCEB, en ook binnen de VSB in het 

kader van de VSB Beker. 

Overige commissies 

De werking van de overige commissies wordt verder uiteengezet aan de hand van de 

presentatie. 

Bij de Topsportcommissie worden de podiumplaatsen van onze jonge topsporters opgelijst, en 

wordt ook nog eens de aandacht gevestigd op de deelname van Seppe Van Holsbeke aan de 

Olympische Spelen. De vergadering applaudisseert voor Seppe, die aanwezig is als toehoorder. 

Bij de Medische Commissie komt het vernieuwde medisch protocol aan bod. Ook daar wordt 

vanuit de vergadering opgemerkt dat de communicatie te laat is gekomen dit seizoen. Voortaan 

zal de informatie hierover gegeven worden tijdens infosessies op het einde van het lopende 

seizoen, in aanloop naar het volgende. 

G. VERSLAGEN VAN PROVINCIALE KOEPELS, EVBVS, SVS, ARAB 

Koen Nijsen neemt het woord om verslag uit te brengen over de werking van de Limburgse 

Schermbond. De vereniging bestaat nu 15 jaar. Voor de Limburgse Schermbeker worden de 

categorieën bijgestuurd om overal voldoende deelnemers te hebben. Na een korte terugval in 

het aantal deelnames, is er nu opnieuw een stijgende lijn met 60 à 70 deelnemers per sessie, 

voornamelijk op floret. Er wordt ook over de provincie- en nationale grenzen heen gekeken. De 

samenwerking onder de betrokken clubs blijft goed verlopen. 

Nico Van Cleemput meldt dat de werking van de Oost-Vlaamse Schermclubs op dit moment 

stilligt. 

Jean-Paul Vanceulebroeck meldt dat de werking van de Vereniging van Antwerpse Schermclubs 

volledig onbestaande is. 
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Eric Feyen brengt verslag uit over de werking van de ARAB (Nederlandse afkorting KSAB). Hij 

stelt de vereniging nog kort even voor. Het is een vereniging van lesgevers. Ze staat naast de 

werking met betrekking tot opleiding die bestaat vanuit Sport Vlaanderen en Adeps. De ARAB 

organiseert opnieuw zelf vormingen in clubs en regionaal, en organiseert examensessies. De 

ARAB vormt het technisch geheugen van de schermsport. Iedereen die bij Sport Vlaanderen of 

Adeps een diploma van initiator behaalt, is van harte welkom om zich aan te sluiten. De ARAB-

graden voor schermers blijft een belangrijk aspect van de werking. De graden zijn vooral zinvol 

om ervoor te zorgen dat de technieken een naam krijgen, dat de terminologie bewaard blijft. 

Treffers zetten is één zaak, de zaken kunnen benoemen is ook een belangrijk aspect. Eric Feyen 

roept op aan trainers om lid te worden, en aan trainers/clubs om ARAB-examens in te richten. 

H. GOEDKEURING JAARREKENING 2016 

De Algemene Vergadering aanvaardt unaniem de voorstellen van de Raad van Bestuur: 

- de vermindering van de overgedragen winst met 1462,74 euro 

- terugneming van de provisie voor de inrichting van de schermzaal van 10.000,00 euro 

- verhoging van het bestemd fonds sociaal passief met 10.000,00 euro 

en keurt de jaarrekening 2016 unaniem goed. 

I. KWIJTING AAN DE RAAD VAN BESTUUR 

De Algemene Vergadering verleent unaniem kwijting aan het bestuur. 

J. VERKIEZING LEDEN RAAD VAN BESTUUR 

Piet Wauters is ontslagnemend als voorzitter en bestuurder. Dirk Van De Walle is 

ontslagnemend als secretaris-generaal en bestuurder. 

Voor de functie van voorzitter is slechts één kandidatuur ingediend, van Erik Swennen. Voor de 

functie van secretaris-generaal is slechts één kandidatuur ingediend, van Kathleen Kets. Gezien 

onze statuten en algemeen reglement, zijn beide kandidaten automatisch verkozen voor de 

betreffende functies. 

De Algemene Vergadering benoemt Erik Swennen als voorzitter en Kathleen Kets als secretaris-

generaal met handgeklap. 

Door de benoeming van Erik Swennen als voorzitter, wordt de functie van schatbewaarder 

vacant. De Algemene Vergadering aanvaardt het voorstel van de Raad van Bestuur om Peter 

Scheurwegen aan te duiden als schatbewaarder ad interim. Er blijven in totaal zeven 

bestuurders over, wat boven het statutaire minimum is. 

Tijdens de volgende algemene vergadering zullen er verkiezingen zijn voor een nieuwe 

schatbewaarder en voor één of twee nieuwe bestuurders zonder benoemde functie. 
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Piet Wauters is blij dat er opvolging is. Hij benadrukt dat hij zijn functie steeds met plezier heeft 

vervuld, en bedankt zijn collega’s. Hij hoop dat het de Vlaamse Schermbond verder goed mag 

gaan. 

Kathleen Kets bedankt in naam van de Raad van Bestuur Piet Wauters om de neuzen in dezelfde 

richting te hebben gehouden. Zij overhandigt aan de oud-voorzitter een geschenk. Dirk Van De 

Walle zal eveneens een geschenk ontvangen. 

K. VASTLEGGEN VAN DE LIDGELDEN 

De Raad van Bestuur stelt voor het lidgeld en de vergunningsbijdragen ongewijzigd te houden. 

De Algemene Vergadering aanvaardt dat voorstel unaniem. 

L. VARIA: BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID 

Naar aanleiding van een vraag van één van de leden, wordt de bestuurdersaansprakelijkheid en 

de mogelijkheden om deze aansprakelijkheid te laten dekken door een verzekeringspolis 

besproken. De Raad van Bestuur zal dit vraagstuk verder opvolgen en de clubs op de hoogte 

houden. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen. De vergadering wordt geheven. 
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Vlaamse Schermbond vzw 

Ondernemingsnummer: 418.821.452 

Zetel: Zuiderlaan 14, 9000 Gent 

 

 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND 
VZW GEHOUDEN OP ZONDAG 10 SEPTEMBER 2017 IN ZAAL 
RUHUNA, KOUTERSTRAAT 2, 9700 WELDEN (OUDENAARDE)  
 

 

Aanwezige bestuursleden: 

De heren PETER SCHEURWEGEN, ERIK SWENNEN en JOHAN VANDENBROEK 

Verontschuldigde bestuursleden: 

 Mevrouwen KATHLEEN KETS en KRISTIN CRAMERS 

Aanwezige stafleden: 

OLIVIER ANTONIS, YANNICK GERMEAU en BRECHT STEVENS 

Verontschuldigde stafleden: 

PAUL CORTEYN 

Aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde clubs: 

De Klauwaerts vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Philippe Danneels 

De Maneschermer vertegenwoordigd bij volmacht door mevrouw Sarah Feyen 

Flanders Fencing vertegenwoordigd door de heer Johan Vandenbroek 

SK Herckenrode vertegenwoordigd door de heer Geert Ruysseveldt 

Schermclub Jarnac vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Geert Ruysseveldt 

KSSMA Ronse vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Xavier Foulon 

Omnisword vertegenwoordigd door de mevrouw Sarah Feyen 

Schermclub Parcival Leuven vertegenwoordigd door mevrouw Suzanne Van Poppel 

SA Wezowski vertegenwoordigd bij door de heer Jean-Paul Vanceulebroeck 

Sint-Michielsgilde Gent vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Olivier Antonis 

Schermkring Lafayette vertegenwoordigd bij volmacht door mevrouw Karen 

Matthyssens 

Schermkring Sint-Niklaas vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Joram Maes 

Skirmjan vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Koen Nijsen 

Vast Als Eik vertegenwoordigd door de heer Koen Nijsen 

SC Latem-Deurle vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Peter Scheurwegen 

Verontschuldigde clubs: 

Antwerps Scherm Centrum 

KTSC Catena 

DC Rheynaerde 
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De Hallebardiers 

Scherma 

SC Schermastad 

Schermclub Excalibur 

Verontschuldigd: Tom Pijnenborg en An Daems 

A. OPENING EN REGISTRATIE VAN AANWEZIGHEDEN EN DE MANDATEN 

De voorzitter, Erik Swennen, verwelkomt iedereen op deze algemene vergadering. 

Er zijn 15 van de 24 clubs aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht. Het totaal van de 

aanwezige stemmen bedraagt 970 op een maximum totaal van 1394 stemmen. 

Noot van de verslaggever: SC Schermastad verzond een volmacht aan Olivier Antonis via BPost 

met poststempel 6 september 2017, maar deze volmacht bereikte het secretariaat pas na afloop 

van de vergadering. 

B. GOEDKEURING VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 15 MAART 2017 

Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

C. VOORSTELLING JAARACTIEPLAN EN GOEDKEURING BEGROTING 2018 

Olivier Antonis en Peter Scheurwegen stellen het jaaractieplan en de begroting 2018 voor. Er 

zijn slechts enkele kleine wijzigingen aangebracht tegenover hetgeen als vierjarig beleidsplan 

werd voorgesteld tijdens de algemene vergadering eind 2016. Er wordt een klein batig saldo 

voorzien van 3327,00 euro. 

De vergadering keurt de begroting 2018 unaniem goed. 

D. WIJZIGING VAN DE STATUTEN 

De vergadering is niet in aantal voor de stemming voor de statutenwijzigingen. 

De voorstellen van de RvB worden wel besproken met de aanwezige clubs. Verschillende 

kleinere opmerkingen worden genoteerd. 

Het voorstel dat effectieve leden rechtspersoonlijkheid zouden moeten hebben, wordt 

uitvoeriger besproken. Een aantal voor- en nadelen worden aangehaald. Het verlies aan 

flexibiliteit bij de benoeming van bestuurders wordt als belangrijk nadeel aangehaald. 

Het voorstel tot wijziging van het aantal stemmen per effectief lid wordt eveneens nader 

besproken. Een lid stelt als alternatief voor om voor bepaalde beslissingen met een dubbele 

meerderheid te werken, van het aantal stemmen en het aantal effectieve leden. 

Er zal een nieuwe gewone algemene vergadering georganiseerd worden, waarop aangepaste 

voorstellen tot wijziging van de statuten zullen worden voorgelegd. Aan de clubs zal gevraagd 

worden opmerkingen en alternatieve voorstellen over te maken aan het secretariaat, die in de 
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voorstellen geïntegreerd zullen worden. Indien er verschillende alternatieven zijn, zullen die 

naast elkaar voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering. 

E. WIJZIGINGEN AAN HET ALGEMEEN REGLEMENT 

Dit punt werd niet besproken aangezien de statutenwijziging niet gestemd kon worden 

F. VERKIEZING LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

Rik Lamont heeft op 30 augustus 2017 zijn ontslag gegeven als bestuurder. 

Er zijn drie plaatsen te begeven in de Raad van Bestuur. Er zijn slechts twee kandidaten. Er is 

daardoor geen stemming vereist. 

De Algemene Vergadering benoemt Peter Scheurwegen tot schatbewaarder. 

De Algemene Vergadering benoemt Philippe Danneels tot bestuurder. 

G. AANSTELLING REKENINGTOEZICHTERS 

Er zijn kandidaten voor de functie van rekeningtoezichter. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen. De vergadering wordt geheven. 
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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND 
VZW GEHOUDEN OP VRIJDAG 27 OKTOBER 2017 IN DE 
KRAANBRUG, PERSOONSHOEK 9, 2800 MECHELEN1 
 

 

Aanwezige bestuursleden: 

Mijnheer ERIK SWENNEN, Mevrouw KATHLEEN KETS, de heren PETER SCHEURWEGEN, JOHAN 

VANDENBROEK 

Verontschuldigde bestuursleden: 

Mevrouw KRISTIN CRAMERS, mijnheer PHILIPPE DANNEELS 

Aanwezige stafleden: 

OLIVIER ANTONIS 

Aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde clubs: 

SK Herckenrode vertegenwoordigd door de heer GEERT RUYSSEVELDT 

De Maneschermer vertegenwoordigd door mevrouw INGRID HENDRICKX 

Omnisword vertegenwoordigd door de heer ERIC FEYEN 

SC Parcival vertegenwoordigd door mevrouw SUZANNE VAN POPPEL 

SA Wezowski vertegenwoordigd door de heer JEAN-PAUL VANCEULEBROECK 

SK Lafayette vertegenwoordigd door de heer WIM VAN DER WOLF 

Vast Als Eik vertegenwoordigd door de heer KOEN NIJSEN 

Sint-Michielsgilde Gent vertegenwoordigd bij volmacht door de heer OLIVIER ANTONIS 

Schermclub Latem-Deurle vertegenwoordigd bij volmacht door de heer ANTOINE HELON 

Flanders Fencing vertegenwoordigd door de heer JOHAN VANDENBROEK 

De Hallebardiers vertegenwoordigd bij volmacht door de heer GEERT RUYSSEVELDT 

De Tempeliers vertegenwoordigd bij volmacht door mevrouw SUZANNE VAN POPPEL 

KSSMA Ronse vertegenwoordigd bij volmacht door de heer JEAN-PAUL VANCEULEBROECK 

Schermkring Sint-Niklaas vertegenwoordigd bij volmacht door de heer JORAM MAES  

Skirmjan vertegenwoordigd bij volmacht door de heer KOEN NIJSEN 

SC Schermastad vertegenwoordigd bij volmacht door de heer OLIVIER ANTONIS 

  

                                                      
1 De vergadering werd om praktische redenen verlegd naar De Minnestreel, Vleeshouwersstraat 2, 2800 Mechelen 
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Verontschuldigde clubs: 

Antwerps Scherm Centrum 
K.T.S.C. Catena 
DC Rheynaerde 
Schermgilde De Klauwaerts 
Schermvereniging Excalibur 
Jarnac 
Scherma Aalst 
SK Koksijde 

Vertegenwoordiger KSAB/ ARAB: de heer ERIC FEYEN 

Verontschuldigd: Nihil 

1. OPENING EN REGISTRATIE VAN AANWEZIGHEDEN EN DE MANDATEN. 

De voorzitter, Erik Swennen, verwelkomt iedereen op deze algemene vergadering.  

Er zijn 16 van de 24 clubs aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht. Het totaal van de 

aanwezige stemmen bedraagt 1083 op een maximum totaal van 1394 stemmen. 

2. GOEDKEURING VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 10 SEPTEMBER 2017 

Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

3. WIJZIGING VAN DE STATUTEN 

Na een korte situatieschets door ERIK SWENNEN wordt het woord verleend aan PETER 

SCHEURWEGEN en OLIVIER ANTONIS om over te gaan tot de stemming over de voorstellen 

tot aanpassing aan de statuten. 

Stemming: 

 Voorstel 1: unaniem aanvaard 

 Voorstel 2: 419 voor, voorstel niet aanvaard. 

Er wordt een nieuw voorstel van aanpassing gevraagd dat voorziet in: 

o Voor de bestaande clubs zonder rechtspersoonlijkheid: een overgangstermijn 

die loopt tot 1 september 2019. 

o Voor nieuwe clubs die opstarten zonder rechtspersoonlijkheid: een 

overgangstermijn tot de start van het 2de schermseizoen volgend op hun 

oprichtingsdatum. 

 Voorstel 3: Unaniem aanvaard met optie 1 voor wat betreft de aanpassing van Art 5 

en optie 2 voor wat betreft de aanpassing van Art 10 eerste lid, eerste zin. 

 Voorstel 4: Unaniem aanvaard met optie 1 voor wat betreft de aanpassing Art 11, 

tweede lid. 
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 Voorstellen 5 en 6: unaniem aanvaard 

 Voorstel 7: 58 stemmen voor, voorstel niet aanvaard. 

 Voorstel 8: Optie 2 wordt unaniem aanvaard. 

 Voorstellen 9, 10, 11: unaniem aanvaard. 

 Voorstel 12: niet aanvaard 

 Voorstel 13: verdaagd, er werd niet over gestemd gezien problematiek voorstel 16. 

Na een kort reces wordt de vergadering hervat 

 Voorstel 14 verdaagd, er werd niet over gestemd gezien tekstueel probleem. 

 Voorstel 15: unaniem aanvaard. 

 Voorstel 16: verdaagd, er werd niet over gestemd gezien tekstueel probleem voor 

wat betreft de meerderheid vereist voor de aanpassing van de statuten die wettelijk 

bepaald is. 

4. AANPASSINGEN AAN HET ALEGMEEN REGLEMENT 

OLIVIER ANTONIS geeft duiding bij de voorgestelde aanpassingen van het algemeen 

reglement en onderstreept de belangrijkste voorgestelde wijzigingen: 

 Afschaffing van de “Clubvergunning” 

 De rechtstreekse verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur (de functies 

binnen de raad van bestuur zullen door de verkozen bestuurders i.f.v. hun profielen 

en affiniteiten onderling verdeeld worden). 

 De aanpassing van de verkiezingsprocedure. 

5. KANDIDATUREN REKENINGTOEZICHTHOUDERS 

De kandidatuur van JEAN-PAUL VANCEULEBROECK (Schermacademie Wezowski) wordt 

unaniem aanvaard. 

Er wordt een oproep gedaan aan de clubs een tweede kandidaat voor te dragen 
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6. VERKIEZING VAN DE NIEUWE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

Er werden geen kandidaat bestuurders voorgedragen er werd dus geen verkiezing 

gehouden. 

Gezien de Raad van Bestuur momenteel slechts zes leden telt, zal er op zaterdag 18 

november 2017 een bijzondere algemene vergadering worden georganiseerd met de 

bedoeling bijkomende leden van de Raad van Bestuur te verkiezen. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen, de vergadering wordt geheven. 

 

 

Erik Swennen       Kathleen Kets 
Voorzitter       Secretaris-generaal 
Vlaamse Schermbond vzw     Vlaamse Schermbond vzw 
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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 Sint-
Niklaas. 
 

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 bijzondere 

algemene vergadering zonder quorum gepland, 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       Kathleen Kets 
Voorzitter       Secretaris-generaal 
Vlaamse Schermbond vzw     Vlaamse Schermbond vzw 
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Vlaamse Schermbond vzw 

Ondernemingsnummer: 418.821.452 

Zetel: Zuiderlaan 14, 9000 Gent 

 

 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND 
VZW GEHOUDEN woensdag 28 maart 2018 om 20u00, in het 
Huis van de Sport Antwerpen, Boomgaardstraat 22, 2600 
Berchem. 
 

Aanwezige bestuursleden: 

Mevrouw KATHLEEN KETS, de heren PETER SCHEURWEGEN, ERIK SWENNEN en JOHAN 

VANDENBROEK, JORAM MAES 

Verontschuldigde bestuursleden: 

Mijnheer PHILIPPE DANNEELS, KRISTIN CRAMERS 

Aanwezige stafleden: 

BRECHT STEVENS, DELFIEN LYBAERT, MATHIAS HUYBENS, OLIVIER ANTONIS 

Aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde clubs: 

K.T.S.C. Catena vertegenwoordigd door de heer Luc Vandingenen 

Schermgilde De Klauwaerts bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Erik Swennen 

De Maneschermer vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Hendrickx 

De Tempeliers vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Bram Don 

Flanders Fencing vertegenwoordigd door de heer JOHAN VANDENBROEK 

Schermkring Herckenrode vertegenwoordigd door de heer GEERT RUYSSEVELDT 

KSSMA Ronse bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Xavier Foulon 

Omnisword vertegenwoordigd door de heer Eric Feyen 

Schermclub Parcival 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 door volmacht vertegenwoordigd door de Wim van der Wolf 

Schermkring Sint-Niklaas vertegenwoordigd bij volmacht door mevrouw Lucie Janssens 

DC Rheynaerde vertegenwoordigd bij volmacht vertegenwoordigd door Xavier Foulon 

Schermclub Latem-Deurle bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Peter 

Scheurwegen 

SC Schermastad bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Olivier Antonis 
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Verontschuldigde clubs: 

Antwerps Scherm Centrum 

Scherma Aalst 

Schermclub Excalibur 

Vertegenwoordiger KSAB/ ARAB: 

 ERIC FEYEN 

Vertegenwoordiger EVBVS: de heer Paul Van Agtmael 

overige aanwezigen: Anneke Daems, Karen Matthyssens 

  

1. OPENING EN REGISTRATIE VAN AANWEZIGHEDEN EN DE MANDATEN 

De voorzitter, ERIK SWENNEN, verwelkomt iedereen op deze algemene vergadering.  

Er zijn 16 van de 24 clubs aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht. Het totaal van de 

aanwezige stemmen bedraagt 988 op een maximum totaal van 1344 stemmen. 

Het aanwezigheidsquorum (de dubbele meerderheid van het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen en van het totale aantal effectieve leden) voor de stemming 

van het huishoudelijk reglement werd behaald. 

2. GOEDKEURING VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 8 DECEMBER 2017 

Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

3. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

a. VERSLAG VAN DE VOORZITTER 

De voorzitter neemt het woord. Hij vestigt de aandacht op een betere samenwerking 

tussen de VSB enerzijds en de FFCEB anderzijds. Via werkgroepen wil men op 

verschillende domeinen werken aan een gemeenschappelijke visie. 

Een eerste stuurgroep neemt de materiaalnormen voor zich, de reglementen van de 

KBFS worden behandeld in een tweede stuurgroep. Een derde en laatste stuurgroep zal 

de wedstrijden en wedstrijdkalender onder de loep nemen. 

b. VERSLAG VAN DE SECRETARIS-GENERAAL  

Kathleen Kets neemt het woord. In 2017 waren heel wat verschuivingen in het 

personeelsbestand, er wordt gewerkt aan een nieuw evenwicht tussen financiering-

workload en medewerkers. 
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Nieuw in 2018: onze medewerkers zullen de mogelijkheid hebben tot thuiswerk. Dit 

maximaal 2 dagen per week met een maandelijkse vergoeding van maximaal 

40euro/maand. 

De secretaris-generaal stelt een éénmalige winstpremie van 300 bruto per werknemer 

van de VSB in dienst op 30/11/2018 voor.  Deze moet worden goedgekeurd door de 

Algemene Vergadering en zal worden uitbetaald in november 2018. 

De huidige medewerkers van de VSB zijn Paul Corteyn, Yannick Germeau, Brecht 

Stevens, Mathias Huybens en Delfien Lybaert. 

Op 31/03/2018 treedt Olivier Antonis uit dienst, deze verschuivingen zullen worden 

aangepast op de website. 

c. VERSLAG VAN DE SCHATBEWAARDER 

De schatbewaarder Peter Scheurwegen geeft het woord aan Olivier Antonis voor de 

presentatie van de balans en de resultatenrekening 2017 aan de hand van de presentatie 

die bijgevoegd wordt bij dit verslag. 

Het boekjaar wordt afgesloten met een positief saldo van 6048,26 euro. De Raad van 

Bestuur stelt voor om de overgedragen winst te vermeerderen met het geboekte 

resultaat. 

Door de daling in de ontvangen subsidies en de onduidelijkheid over de grootte van de 

basissubsidie voor 2018 en volgende jaren, rijst de vraag of de ondersteuning van 

deelnemers op EK/WK houdbaar blijft.  Dit financiële vraagstuk vereist de nodige 

aandacht.  

d. WERKINGSVERSLAG 

Stafleden Mathias Huybens en Brecht Stevens  nemen het woord. 

Om de schermsport verder te promoten wordt getracht de visibiliteit te verhogen, zowel 

op Facebook als op Youtube proberen ze het schermen in beeld te brengen.  

De recreatieve clubwerking en ontwikkeling wordt onder andere gestimuleerd door de 

organisatie van de VSB-beker. Zowel op degen en floret stijgt het aantal deelnemers. Na 

een kleine daling op sabel in 2017 zal ook op dit wapen het aantal deelnemers opnieuw 

toenemen in 2018. 

Via het innovatieproject sport op school proberen we het schermen te introduceren in de 

Vlaamse scholen. Een samenwerking met vier hogescholen en universiteiten werd 

opgestart en zal in 2018 verder vorm krijgen. 

Het jaarverslag en de rapportering zal online worden geplaatst, dit verhoogt de 

transparantie. 

Tot slot overloopt Brecht Stevens de mondiale top acht noteringen van onze schermers. 
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F. VERSLAG PROVINCIALE KOEPELS / EVBVS / SVS / ARAB 

Paul van Agtmael vertegenwoordigt de EVBVS en neemt kort het woord. Het EK veteranen 

per ploeg vindt op 10-13 mei plaats in Alkmaar. 

Zes ploegen worden afgevaardigd, de delegatie telt 38 deelnemers. De inschrijvingskosten 

vallen ten laste van de EVBVS. Bij het behalen van medailles worden volgende bedragen 

uitgekeerd: goud €400/ ploeg, zilver €300/ploeg, €200/ploeg. 

4. VERSLAG VAN DE REKENINGTOEZICHTERS 

Erik Swennen geeft het woord aan Jean-Paul Vanceulebroeck . De rekeningtoezichters 

Koen Nijsen en Jean-Paul Vanceulebroeck besluiten dat het gebruikte systeem zeer goed 

gestructureerd en volledig transparant is. Om het administratief werk efficiënter te laten 

verlopen geven ze mee dat onkostennota’s tijdig en volledig moet worden ingediend. 

De rekeningtoezichters adviseren de normale goedkeuring van de jaarrekening en 

positief voor kwijting aan de Raad van Bestuur. 

5. GOEDKEURING JAARREKENING 2017 

De jaarrekening 2017 wordt unaniem goedgekeurd. 

6. KWIJTING AAN RVB  

De kwijting wordt unaniem gegeven. 

7. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Er werden geen amendementen ingediend. Een aantal leden nemen het woord. Het 

ontwerp werd onvoldoende op voorhand doorgestuurd, hierdoor hadden de leden 

onvoldoende tijd om eventuele aanpassingen door te geven voor aanvang van deze 

algemene vergadering. De leden krijgen tijd tot uiterlijk 30 april om voorstellen en 

aanpassingen door te geven.  Deze bezorgen zij aan Peter Scheurwegen of aan Delfien 

Lybaert. Deze gebundelde informatie zal verwerkt worden en een nieuw ontwerp van 

het huishoudelijk reglement, aangepast volgens de ingediende voorstellen,  zal aan de 

clubs bezorgd worden uiterlijk 15 mei. De leden krijgen dan opnieuw dertig dagen de tijd 

om aanvullingen te doen. Dit systeem loopt door tot een consensus wordt gevonden. Het 

uiteindelijke reglement zal dan worden gestemd op de algemene vergadering van 

oktober. 

8. VERKIEZING LEDEN RAAD VAN BESTUUR 

Er werd 1 kandidatuur ingediend door de heer Luc Vandingenen.  

16 clubs, 988 leden worden vertegenwoordigd in de geheime stemming, Zijn 

kandidatuur wordt door de aanwezige leden unaniem goedgekeurd. De Algemene 

Vergadering benoemt Luc Vandingenen als bestuurder. 

9. AANSTELLING REKENINGTOEZICHTERS  
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Koen Nijsen en Paul Vanceulebroeck worden voorgesteld als kandidaat 

rekeningtoezichters. De leden keuren deze aanstelling unaniem goed. 

10. VASTLEGGEN LIDGELDEN 

De verhoging van het lidgeld voor de nationale en de adminstratieve vergunningen, 

telkens met 5euro, worden goedgekeurd. 15 stemmen voor, 1 onthouding. 

11. BORG ADMINISTRATIEVE GESCHILLEN 

Dit punt wordt niet behandeld omdat de wijzigingen van het  huishoudelijk reglement 

niet werden gestemd. 

12. OPROEP KANDIDATEN GESCHILLEN-EN BEROEPSCOMMISSIE 

Dit punt wordt niet behandeld omdat de wijzigingen van het  huishoudelijk reglement 

niet werden gestemd. 

13. WINSTPREMIE 

De premie  werd unaniem goedgekeurd door de leden. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen, de vergadering wordt geheven. 

 

 

 

 

 

Erik Swennen       Kathleen Kets 
Voorzitter       Secretaris-generaal 
Vlaamse Schermbond vzw     Vlaamse Schermbond vzw 



 

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

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND     
VZW GEHOUDEN woensdag 12 december 2018 om 19u30, in         
Klimzaal de Stordeur, Aarschotsesteenweg 112, 3012 Wilsele. 
 
Aanwezige bestuursleden: 

Mevrouw KATHLEEN KETS, de heren PETER SCHEURWEGEN, ERIK SWENNEN , JORAM MAES EN LUC 
VANDINGENEN 

Afwezige bestuursleden: 

Mijnheer PHILIPPE DANNEELS 

Aanwezige stafleden: 

BRECHT STEVENS, DELFIEN LYBAERT, YANNICK GERMEAU, PAUL CORTEYN 

Aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde clubs: 

K.T.S.C. Catena bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Luc Vandingenen 
Schermgilde De Klauwaerts bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Paul Corteyn 
De Maneschermer vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Hendrickx 
Flanders Fencing vertegenwoordigd door de heer JOHAN VANDENBROEK 
Schermkring Herckenrode vertegenwoordigd door de heer GEERT RUYSSEVELDT 
Omnisword vertegenwoordigd door de heer Eric Feyen 
Schermclub Parcival vertegenwoordigd bij volmacht door de heer TOM PIJNENBORG 
Skirmjan vertegenwoordigd door Jozef Lambrechts 
SA Wezowski vertegenwoordigd door de heer JEAN-PAUL VANCEULEBROECK 
Sint-Michielsgilde Gent vertegenwoordigd bij volmacht door de mevrouw Kathleen Kets  
SK Lafayette vertegenwoordigd door de Wim van der Wolf 
Schermkring Sint-Niklaas vertegenwoordigd door Joram Maes 
Schermclub Latem-Deurle bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Peter 
Scheurwegen 
Sint Michielsgilde De Hallebardiers bij volmacht vertegenwoordigd door Erik Swennen 
SC Schermastad bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Olivier Antonis 
Schermclub Vast Als Eik bij volmacht vertegenwoordigd door Jos Lambrechts 
Jarnac bij volmacht vertegenwoordigd door Geert Ruysseveldt 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

Verontschuldigde clubs: 

Antwerps Scherm Centrum 
Schermclub Excalibur 

overige aanwezigen: Anneke Daems, Karen Matthyssens 
 

1. OPENING EN REGISTRATIE VAN AANWEZIGHEDEN EN DE MANDATEN; 

De voorzitter, Erik Swennen, verwelkomt iedereen op deze algemene vergadering.  
 
Er zijn 15 van de 24 clubs aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht. Het totaal van de 
aanwezige stemmen bedraagt 1014 op een maximum totaal van 1344 stemmen. 
 
Het aanwezigheidsquorum van 50% van het totale aantal stemmen werd behaald. 
 
Het aanwezigheidsquorum (de dubbele meerderheid van het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde stemmen en van het totale aantal effectieve leden) voor de stemming van 
het huishoudelijk reglement en de verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur werd 
behaald. 
 
        2.  HULDIGING AXELLE WASIAK EN JOLIEN CORTEYN VOOR HUN PRESTATIES OP DE  

YOUTH OLYMPIC GAMES 2018 IN BUENOS AIRES EN VAN SEPPE VAN HOLSBEKE  
VOOR HET BEHALEN VAN ZIJN TRAINER A; 
 

Drie opmerkelijke sportprestaties worden in de kijker gezet. Axelle Wasiak (degen) en Jolien 
Corteyn (sabel) behaalden beiden een knappe vierde plaats op de Jeugd Olympische Spelen. Op 
het Wereldkampioenschap veteranen in Livorno won Leopold Pasmans (degen) het zilver. 
 

Seppe Van Holsbeke rondde zijn cursus Trainer A succesvol af en wordt hiervoor gehuldigd. De 
helft van zijn opleidingskosten worden terugbetaald door de Vlaamse Schermbond. 
De raad van bestuur benadrukt dat de helft van de inschrijvingsgelden voor cursussen trainer A 
en B worden gefinancierd door de VSB op voorwaarde dat de kandidaat slaagt. 

3. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 MAART 2018; 

Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 

 

 

 
 



 

 

       4.  BEKRACHTIGING VAN HET DOOR DE WERKGROEP HERWERKTE HUISHOUDELIJK 
             REGLEMENT; 
 
De werkgroep heeft in een vijftal vergaderingen de nodige aanpassingen aan huishoudelijk 
reglement gedaan. Een aantal passages werden geschrapt, het geheel heeft nu een logische 
opbouw met meer structuur.  Er zijn geen opmerkingen en het huishoudelijk reglement wordt 
unaniem goedgekeurd. 

5. DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK VOORDRAGEN EN AANVAARDEN VAN DE 
KANDIDATEN VOOR DE GESCHILLEN- EN BEROEPSCOMMISSIE, DIT GEZIEN ER GEEN KANDIDAAT LEDEN 
WERDEN VOORGEDRAGEN (1); 

De Geschillen-en Beroepscommissie hanteert het Peer-Justice principe, geschillen worden 
beoordeeld door mensen uit het werkveld.  De clubs dragen leden voor die de commissie 
uitmaken. Idealiter is er een poule waaruit uit de commissie ad hoc wordt samengesteld 
afhankelijk van de betrokken partijen. Er zijn drie leden nodig voor de commissie, drie leden 
voor de beroepscommissie en een aantal reserves.  

Zoals vermeld in de statuten is de Raad van Bestuur niet bevoegd voor tucht. 
Op dit moment kunnen geschillendossiers niet behandeld worden. Er wordt een oproep gedaan 
aan de clubs om kandidaten aan te brengen om in deze commissie te zetelen. Eric Feyen stelt 
zich kandidaat. Er zal een bijkomende rondvraag per mail worden opgesteld. 

         6. VASTLEGGEN VAN DE BORGSOM VOOR HET AANHANGIG MAKEN VAN EEN GESCHIL 
              BIJ DE GESCHILLENCOMMISSIE (1); 
 
De borgsom wordt vastgelegd op €50.00. De borgsom vervalt wanneer de klacht ongegrond of 
niet ontvankelijk verklaard wordt.  
 
         7. VASTLEGGEN VAN DE FORFAITAIRE KOST VOOR EEN GESCHILLENPROCEDURE BIJ DE 
             GESCHILLENCOMMISSIE (1);  

De forfaitaire kost wordt vastgelegd op €100.00. Deze kost dekt oa. de transportvergoedingen 
voor de vrijwilligers uit de commissie en de werkingskosten (bv. huur zaal). 

         8. VOORSTELLING BEGROTINGSPRINCIPES VOOR HET BUDGET 2019; 

De penningmeester verduidelijkt de achterliggende denkwijze voor het opstellen van de 
begroting 2019.  
2018 was een gunstig jaar, er waren extra middelen beschikbaar van Sport Vlaanderen.  
Deze bijkomende middelen werden verdeeld over de verschillende federaties, ook wij ontvingen 
hier een deel van.  In 2019 zullen geen extra’s zijn.  
We vertrekken telkens van een bedrag dat 90% bedraagt van de subsidie 2018. De cijfers zijn 

 
 



 

opgenomen in de begeleidende powerpoint voorstelling. De begroting zal worden bijgestuurd in 
januari-februari op het moment dat de voorschotten effectief gestort zijn. Een detail van de 
begroting wordt voorgesteld op de eerste algemene vergadering van 2019.  

De kosten in het kader van de topsportwerking sabel worden gedekt door de subsidies topsport 
door Sport Vlaanderen. Bijkomend worden inschrijvingsgelden gevraagd aan de leerlingen van 
de topsportschool (1500 euro) en er zijn pakketten met een waarde van 500, 750 of 1000 euro 
waarop wordt ingetekend door schermers die gebruik maken van de infrastructuur maar niet of 
niet meer op de topsportschool zitten. De bijdrage vanuit de VSB aan de topsportwerking sabel 
is minimaal. 

De staf verduidelijkt kort het jaaractieplan voor 2019. Het project schermen op school wordt 
verder uitgewerkt. Het schermen is reeds opgenomen in het curriculum van HOWEST in het vak 
biomechanica. Er worden bijscholingen gepland in Leuven (juni) en in Limburg (december). In 
het kader van dit project werd een extra subsidie gevraagd om een 6-tal materiaal/leskoffers te 
voorzien in elke provincie. Deze koffers kunnen ook uitgeleend worden door de clubs.  

In 2017-2018 vonden aantal sko-opleidingen en bijscholingen plaats. In 2017 slaagden 11 
initiatoren en in  2018 nog eens 9,5 (1 cursist deed ik enkel het algemeen gedeelte mee). Er werd 
1 trainer A gevormd. De aspirant-initiator is twee keer niet doorgegaan.  

In 2019 staan er opnieuw heel wat activiteiten op de kalender. De initiator cursus gaat van start 
op 17 februari 2019. Op de VSB talent Day (17 maart 2019) zullen een aantal bijscholingen 
gevolgd kunnen worden. Van 5 tot 7 april vindt het scheidsrechterweekend plaats, gevolgd door 
de dag van de schermtrainer op 25 mei 2019. In de lente zullen evolutions plaatsvinden ter 
voorbereiding van de cursus trainer B. In het najaar wordt de cursus trainer B aangevat. 

De federatie wordt beoordeeld op ‘goed bestuur’, een reeks parameters gericht op het 
verbeteren van de transparantie van verenigingen door Sport Vlaanderen. De nodige acties 
worden genomen om een hogere score te halen op de beoordeling in april 2019. 

In januari wordt de nieuwe website gelanceerd, de naam blijft behouden. De site wordt 
aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker.  
De oude website zal beschikbaar blijven en als archief dienen.  

Help, mijn kind schermt! een infobrochure voor ouders zal in maart beschikbaar zijn. Gekoppeld 
aan deze brochure wordt een bijscholing gegeven op de VSB Talent Day op 17 maart 2019. 
De brochure wordt een hulpmiddel voor ouders met oa. Begeleiding voor schermers die op 
competitie willen gaan, hoe werken de klassementen,.. 

Yannick Germeau overloopt de belangrijkste sportieve resultaten met als hoogtepunt de 4de 
plaats van Axelle Wasiak en Jolien Corteyn op de Jeugd Olympische Spelen. 

 
 



 

Paul Corteyn fungeert als hoofdcoach sabel terwijl Yannick Germeau zich hoofdzakelijk 
bezighoudt met de werking van de topsportschool. 

Zowel op degen als floret wordt er gestreefd naar nationale trainingen plaats in samenwerking 
met de FFCEB. 

In 2019 zal in het KA Redingenhof te Leuven de optie Floret worden aangeboden voor leerlingen 
van de 2de en 3de graad. In deze middelbare sportschool zullen 7 lesuren beschikbaar zijn voor 
het floretschermen. 

       9. DUIDING VAN DE STATUTAIRE IMPACT VAN DE PROBLEMATIEK VAN ONVOLLEDIGE 
            RAAD VAN BESTUUR;DE RAAD VAN BESTUUR IS SINDS 15 MAART 2017 NIET MEER 
            VOLLEDIG. ER ZIJN 3 ONBENOEMDE FUNCTIES VACANT, ONDANKS VERSCHILLENDE  
           OPROEPEN WERDEN ER OOK DEZE KEER GEEN KANDIDATEN VOORGEDRAGEN. 

De Raad van Bestuur  telt momenteel 6 leden, dit is minder dan de 9 beoogde leden en ligt ook 
lager dan het minimum van 7. Er zullen bijzondere algemene vergaderingen worden 
georganiseerd tot het minimum aantal bereikt wordt.  Er zullen actief oproepen gedaan worden 
ook via de clubs om kandidaten voor te stellen. Er zullen specifieke profielen worden opgesteld 
zodat kandidaten weten wat van hen verwacht wordt en hoe lang het mandaat loopt. 

Het ontslag van Johan Vandenbroek als bestuurder wordt genoteerd. 

       10. VOORSTELLING VAN HET FLORETPROJECT DOOR MATHIAS HUYBENS. 

Mathias Huybens kon niet aanwezig zijn, dit punt werd opgenomen door Yannick Germeau in 
agendapunt 8. 

De voorzitter dankt de aanwezigen, de vergadering wordt geheven. 

 

 

 

 

 

Erik Swennen Kathleen Kets 
Voorzitter Secretaris-generaal 
Vlaamse Schermbond vzw Vlaamse Schermbond vzw 

 
 


