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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND 
VZW GEHOUDEN donderdag 29 oktober 2020 om 20u, digitale 
vergadering. 
 

Aanwezige bestuursleden: ERIK SWENNEN, KATHLEEN KETS, PETER SCHEURWEGEN, JORAM MAES, ALAIN 

THIELEMANS, LUC VANDINGENEN 

Verontschuldigde bestuursleden:  

Aanwezige stafleden: 

DELFIEN LYBAERT, MATHIAS HUYBENS 

Veronstschuldigde stafleden: Yannick Germeau, Brecht Stevens 

Aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde clubs: 

K.T.S.C. Catena bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Jan De Clerck 

De Maneschermer vertegenwoordigd door de heer Christophe De La Bruyere 

Schermkring Herckenrode  bij volmacht vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Peters 

Omnisword vertegenwoordigd door de heer Eric Feyen 

KSSMA vertegenwoordigd door de heer Eugeen Gruyaert 

Schermclub Parcival bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Gert Van Conkelberge 

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

SK Lafayette vertegenwoordigd door de heer Wim van der Wolf, Karen Mathyssens 

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

Schermclub Latem-Deurle bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Peter 

Scheurwegen 

JARNAC vertegenwoordigd door de heer Maarten Van Gansberghe 

DC Rheynaerde vertegenwoordigd bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Peter 

Scheurwegen 

Sint Michielsgilde De Hallebardiers bij volmacht vertegenwoordigd door de heer nico 

warnez 

Schermkring Skirmjan Bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Chris Raymaekers 

Schermgilde de Klauwaerts bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Paul Corteyn 

Verontschuldigde clubs:  

overige aanwezigen: ANNEKE DAEMS 
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1. OPENING EN REGISTRATIE VAN AANWEZIGHEDEN EN DE MANDATEN 

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

Er zijn 15 van de 23 clubs aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht. Het totaal van de 

aanwezige stemmen bedraagt 917 (69.9%) op een maximum van 1311 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 

verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur werd behaald. 

2. BEKRACHTIGEN ONTSLAG OP EIGEN AANVRAAG VAN GIJS HUYBRECHT UIT DE RVB  

Het ontslag van de heer Gijs Huybrecht uit de Raad van Bestuur wordt bekrachtigd. 

Mevrouw Kahtleen Kets geeft aan een stap opzij te zetten, ook dit ontslag wordt 

bekrachtigd. De voorzitter houdt eraan Kathleen de bedanken voor haar jarenlange inzet 

als bestuurslid en secreatris-generaal. 

3. ACTEREN VAN DE STOPZETTING VAN SK KOKSIJDE 

De stopzetting van schermkring Koksijde wordt geacteerd. 

4. STEMMING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

Volgende kandidaturen werden ontvangen: 

De heer Kristof de Lamper 

De heer Pieter Van Laere 

Beide heren stellen zich kort voor, waarna de stemming wordt geopend. De stemming 

verloopt digitaal. De resultaten van de stemming worden aan het eind van de Algemene 

Vergadering meegedeeld. 

Resultaat van de stemming: beide kandidaturen worden aanvaardt, we verwelkomen 

Kristof De Lamper en Pieter Van Laere in het bestuursteam. 

5. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 3 MAART 2020 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

6. PRESENTATIE BELEIDSPLAN 2021-2024 

Het nieuwe beleidsplan 2021-2024 wordt kort voorgesteld. Het beleidsplan steunt op drie 

grote pijlers: VORMEN, STIMULEREN en BOEIEN.  Elke pijler omvat een aantal strategische 

en operationele doelstellingen. Deze doelstellingen scheppen een kader waarbinnen de 

Vlaamse Schermbond de komende vier jaar kan werken. Naaste de drie grote pijlers werden 

er ook beleidsfocussen ingediend voor de projecten Schermen op School en Laserschermen. 

We voorzien een overlegmoment waar we uitgebreid het beleidsplan kunnen voorstellen en 
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waar we doormiddel van vraag en antwoord een aantal punten meer in detail kunnen 

behandelen. 

 

7. BUDGETCONTROLE 2020 

De penningmeester brengt een stand van zaken. We bekijken een aantal kosten –en 

opbrengstenposten en maken een voorzichtige prognose richting het einde van het jaar.  

Zowel aan kosten als opbrengsten zijde merken we toch al een inpakt van het Coronavirus. Zo 

zien we een duidelijke daling bij de inkomsten uit lidgelden. Anderzijds werden, ook door 

Corona, een aantal gerserveerde fondsen niet aangewend. Zo was onder andere €15 000 

voorzien voor de bekostiging van het WK in Salt LAke. Deze fondsen zijn dus nog beschikbaar. 

De penningmeester vraagt aan de Algemene Vergadering of de fondsen kunnen vrijgegeven 

worden.  

Het gaat om volgende fondsen: 

 

De Algemene Vergadering beslist om de fondsen voor topsportstructuur degen/floret, EK/WK en 

coaching Floret/degen terug vrij te geven. 

Het sociaal passief blijft gereserveerd. Op de volgende Algemene Vergadering wordt de 

bestemming van het sociaal passief als apart agendapunt behandeld. 

8. VOORUITBLIK BEGROTING 2021 

We kijken vooruit naar de begroting 2021.  We moeten rekening houden met een aantal 

veranderingen aan de inkomstzijde: 

Daling inkomsten lidgelden, daling subsidie Sport Vlaanderen, twee extra federaties, indexering 

van de lonen versus niet-indexering subsidies, daling opbrengst pakketten topsport. Rekening 

houdend met deze gegevens wordt bekeken hoe we dit kunnen opvangen. De raad van bestuur 

werkt een nieuw model uit voor de ondersteuning van de niet-gesubsidieerde topsport, waarbij een 

individuele schermer via een traject A/B zal ondersteund worden. De ondersteuning zal gebonden 

zijn aan de mate waarin een bepaald streefdoel bereikt wordt. De raad van bestuur zal dit model 

concreet uitwerken en voorstellen op de volgende algemene vergadering. 

9. NOODFONDS SPORTFEDERATIE 

Sport Vlaanderen kent een noodfonds toe om de sportsector te ondersteunen bij de heropstart. 

Vlaamse Schermbond krijgt maximaal € 45.309,15 dit bedrag kan aangewend worden op twee 

manieren: 
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1. maximaal 40% van de steun wordt aangewend om het nettoverlies van de sportfederatie of de 

organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding zelf te compenseren 

2. minimaal 60% van de steun wordt aangewend voor minstens een van de volgende elementen: 

a) financiële steun aan haar sportclubs of aan haar aangesloten verenigingen; 

b) één of meer participatie bevorderende of kwaliteits bevorderende projecten die specifiek 

gericht zijn op personen tot achttien jaar of op personen met een handicap of beperking, om 

de heropstart van hun sportactiviteiten of sportieve vrijetijdsactiviteiten te stimuleren. 

De federatie voorziet om een aantal kosten onder te brengen onder 1. nettoverlies van de 

federatie: daling ledenaantal, aankoop desinfectiemateriaal, digitalisering (bv. zoom) We zullen 

niet de maximale 40% benutten. Wat niet benut wordt onder punt 1. wordt mee opgenomen in 

punt 2: het ondersteunen van de aangesloten verenigingen. Voorlopig werden volgende krijtlijnen 

uitgezet: 

Ondersteuning op drie vlakken: 

• Forfait bedrag voor elke aangesloten club 

• Een gedeeltelijke terugbetaling van de lidgelden 

• Een verdeling volgens een verdeelsleutel waarbij rekening gehouden wordt met de deelname 

aan het jeugdsportproject en de georganiseerde tornooien van 18/3/2020 tot 31/12/2020.  

Voor vragen, voorstellen en of ideeën mogen mag je tot 8 november contact nemen met 

mathias.huybens@vlaamseschermbond.be. Op 13 november wordt het voorstel ingediend bij 

Sport Vlaanderen. 

10. TOELICHTING PROCEDURE AANVRAAG TRANSFERS 

We herinneren de club aan de correcte transferprocedure en verwijzen hiervoor naar het 

huishoudelijke reglement: 

5.5.4.1 Aanvraagprocedure binnen de transferperiode 

Voor een transferaanvraag binnen de transferperiode dient de vergunninghouder zowel de VSB 

als de club die hij verlaat per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen. 

 

11. UPDATE ALGEMEEN REGLEMENT IN FUNCTIE VAN DE NIEUWE WET OP VERENIGINGEN 

De oproepingstermijn voor de algemene vergadering werd gewijzigd van 8 naar 15 dagen. Deze 

wijziging moet opgenomen worden in het algemeen reglement en de statuten. Het gaat hier louter 

van het opnemen van de wetswijziging, daar wordt aan de algemene vergadering gevraagd of 

deze wijzinging uitgevoerd kan worden door de staf/raad van bestuur. 

Opmerkingen hierover kunnen tot 8 november worden bezorgd aan het secretariaat van de VSB. 

12. UPDATE STATUTEN IN FUNCTIE VAN DE NIEUWE WET OP VERENIGINGEN 

De oproepingstermijn voor de algemene vergadering werd gewijzigd van 8 naar 15 dagen. Deze 

wijziging moet opgenomen worden in het algemeen reglement en de statuten. Het gaat hier louter 

van het opnemen van de wetswijziging, daar wordt aan de algemene vergadering gevraagd of 

deze wijzinging uitgevoerd kan worden door de staf/raad van bestuur. 

http://www.vlaamseschermbond.be/
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Opmerkingen hierover kunnen tot 8 november worden bezorgd aan het secretariaat van de VSB. 

 

13. TOELICHTING TSC OVER DE WAARSCHIJNLIJKE SELECTIEMETHODE (INDIEN EK EN WK 

ZOUDEN DOORGAAN) BIJ GEBREK AAN SELECTIE EN NATIONALE WEDSTRIJDEN 

Paul Corteyn licht te topsportwerking sabel toe. Hij schetst het vlaamse en Belgsche landschap en 

geeft een overzicht van de huidige werking en structuur. 

Tevens wordt een alternatief selectiecriteria uitgewerkt, het huidige reglement kan door de impact 

van het coronavirus niet worden toegepast. De nationale topsportcommissie zal op basis van de 

prestatie van de afgelopen jaren selecties toekennen. 

14. MEDEDELINGEN NWC  

De nationale wedstrijdcommissie maakt melding van volgende punten: 

• Opschorting alle nationale wedstrijden tot en met 31 december 2020. 

Uitgesteld BK U12/U14 mogelijks op 30 en 31 januari 2021 (TBC) 

Afgelasting NC Floret en Sabel Sen te Gembloux 

• Err 1 aan de materiaal normen: minicoquilles op de wapens met lemmer 2  

• Mat VSB en FFCEB staat ter beschikking van de organisatoren van NC en BK. 

• Aanpassingen aan het Reglement BK:  

Inschrijvingstermijnen – betalingen – boetes – afwezigheden 

Maximaal gelijklopend met de principes van het NC 

• Err aan het reglement Nationaal klassement wordt uitgewerkt: opnemen van de richtlijnen hoe 

de ranking opgemaakt wordt indien niet alle voorziene wedstrijden kunnen worden afgewerkt. 

15. VOORSTELLING PROJECT FENCING EVOLUTIONS EN BESPREKING UITROL IN DE CLUBS 

Anneke Daems stelt het project voor. Alle informatie is te vinden op het Youtube-kanaal. 

https://www.youtube.com/watch?v=2GQgOSZ93Y8, voor meer informatie kan je steeds contact 

nemen met anneke@vlaamseschermbond.be 

 

 

 

ERIK SWENNEN       PETER SCHEURWEGEN 
Voorzitter       Secretaris-generaal 
Vlaamse Schermbond vzw     Vlaamse Schermbond vzw 
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