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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND 
VZW GEHOUDEN donderdag 3 juni 2021 om 20u, via een 
digitale TEAMS vergadering 
 

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

THIELEMANS, PIETER VAN LAERE, KRISTOF DE LAMPER 

Verontschuldigde bestuursleden:  

Aanwezige stafleden: 

MATHIAS HUYBENS, BRECHT STEVENS, KOEN VAN BUGGENHOUT, PAUL CORTEYN, TIJL RIMBAUT 

Aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde clubs: 

De Maneschermer vertegenwoordigd door mevrouw INGRID HENDRICKX 

Schermkring Herckenrode  vertegenwoordigd door de heer GEERT RUYSSEVELDT 

KSSMA vertegenwoordigd door de heer EUGEEN GRUYAERT 

Schermclub Parcival vertegenwoordigd door mevrouw SUZANNE VAN POPPEL 

Scherma vertegenwoordigd door de heer BAILEY DE BRUYNE 

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

SK Lafayette vertegenwoordigd door de heer WIM VAN DER WOLF 

Schermkring Skirmjan vertegenwoordigd door de heer CHRIS RAYMAEKERS 

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

Schermclub Latem-Deurle bij volmacht vertegenwoordigd door de heer PETER 

SCHEURWEGEN 

JARNAC bij volmacht vertegenwoordigd door de heer MAARTEN VAN GANSBERGHE 

SC Vast Als Eik bij volmacht vertegenwoordigd door CHRIS RAYMAEKERS 

SG DE KLAUWERTS bij volmacht vertegenwoordigd door de heer PAUL CORTEYN 

SC DE HALLEBARDIERS bij volmacht vertegenwoordigd door de heer PETER SCHEURWEGEN 

 

Verontschuldigde clubs: Antwerps Schermcentrum, KTSC – Catena,  

overige aanwezigen: Rik Lamont, Kathleen Monten, Gert Van Dyck, Bruno De Prins (enkel 

boekhoudkundige punten), Karen Mathyssen, Seppe Van Holsbeke, Yoeri Van Laecke, Servaas 

Breyne. 
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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 14 van de 23 clubs aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht. Het totaal van de 

aanwezige stemmen bedraagt 814 (70,54%) op een maximum van 1154 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. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 29 OKTOBER 2020 

            

          Het verslag van de AV van 29.10.2020 wordt goedgekeurd.  

          (Er waren geen tegenstemmen en geen onthoudingen) 

3. WERKINGSVERSLAGEN 

a. VERSLAG VAN DE VOORZITTER 

Nieuwe start 

Binnenkort komen er nieuwe versoepelingen aan aangaande de maatregelen rond 

covid-19 voor sportclubs die binnen sporten. We hopen dat de clubs binnenkort 

opnieuw progressief volledig kunnen opstarten en deze zomer zich al enigszins 

kunnen voorbereiden op het nieuwe seizoen. We hopen van harte dat het nieuwe 

seizoen veel meer op een normaal seizoen zal lijken.  

Nieuw bloed 

De voorbije maanden zijn er enkele nieuwe mensen bij de VSB aan de slag gegaan en 

binnenkort zullen ook nog nieuwe medewerkers aangesteld worden. Yannick 

Germeau is sinds enige tijd in ziekteverlof. Dhr. Koen Van Buggenhout neemt als 

topsportconsulent tijdelijk de taken van Topsportdirecteur op zich. Delfien Lybaert 

heeft de VSB verlaten en werd opgevolgd door Tijl Rimbaut. In de zomer zal een 

nieuwe medewerker aangesteld worden bij de VSB, Mathias licht dit zo dadelijk 

nader toe. 

Nieuwe ideeën 

Rustige periode was niet zo rustig achter de schermen van de VSB. De structuur van 

de VSB werd uitgebreid door een directie Comité om de band te versterken en de 

werking makkelijker te maken. 

 

b. VERSLAG VAN DE SECRETARIS – GENERAAL 

Evoluties van de licenties 

Op 1/01/2021 telde de VSB 1154 licenties. Dit is een daling met 17% t.o.v. 2020, 

corona is hier niet vreemd aan. Algemeen is er een trend dat de sportclubs rekening 

houden met een daling in het aantal leden van 25%, vechtsportclubs houden 

http://www.vlaamseschermbond.be/
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rekening met een daling van 50% in het ledenaantal.  Het volledige effect van de 

impact van covid-19 zal pas duidelijk te zien zijn in sept./okt 2021. De huidige cijfers 

voor de VSB vallen nog mee, we hopen dat de VSB een uitzondering mag zijn op deze 

algemene trend. 

Structuur van bestuur van de VSB 

Er werd een directiecomité opgericht om de VSB te versterken en indien nodig voor 

dringende gevallen snel te kunnen schakelen. De voorstellen van het directiecomité 

worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur neemt de 

beslissingen. 

Raad van Bestuur 

Begin dit jaar nam dhr. Luc Vandingenen ontslag uit de Raad van Bestuur. 

Twee nieuwe leden hebben zich kandidaat gesteld om lid te worden van de Raad 

van Bestuur. 

Directiecomité 

Dit is een tussenliggend beslissings- of coördinatieniveau met als doel: 

- Ontlasten van de leden van de RvB en zaken sneller te kunnen coördineren, 

belangrijke elementen worden op voorhand afgetoetst of vooraf besproken met de 

RvB. Het directiecomité werd opgericht op 15/10/2020 bij beslissing van de RvB. 

Algemene werking: medewerkers 

Delfien Lybaert heeft de VSB verlaten en wordt vervangen door Tijl Rimbaut als 

administratief coördinator.  

Wojtek van Barneveld zullen we vanaf augustus verwelkomen als sportief 

coördinator. 

BF Topsport: medewerkers 

(zie infra; verslag Topsport commissie) 

 commissies: 

- topsport 

- Goed bestuur 

 - Medische & Ethische 

(zie infra; verslag respectievelijke commissie) 

 - historische  

 Deze commissie werkt vooral op nationaal niveau en niet zozeer rond het Vlaamse 

schermen,  de info i.v.m. deze commissie wordt gepubliceerd op site van de KBFS. 

                  

- Beroeps- en geschillencommissie 

Bestaat uit 6 leden: Eric Feyen (Omnisword), Xavier Foulon (KSSMA), Koen Nijsen 

(Vast Als Eik), Steven Janssen (SC Parcival) en Gie Geenen (Jarnac).  

Aube Vandingenen nam ontslag uit de commissie.  

Rik Lamont heeft zich kandidaat gesteld als lid voor deze commissie. 

De bevoegdheden van deze commissie zijn opgenomen in het onderdeel ‘tucht’ van 

het huishoudelijke reglement. 

http://www.vlaamseschermbond.be/
mailto:info@vlaamseschermbond.be
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De leden van deze commissie komen ook in aanmerking om te zetelen als tijdelijk lid 

van de nationale beroepscommissie. (Een instanties van de K.B.F.S.). 

 

c. WERKINGSVERSLAG/ VERSLAG VAN DE COMMISSIES VAN DE VSB 

i. TOPSPORTCOMMISSIE 

Sportieve resultaten 

Zonetornooi Madrid 

Degen: Amber De Pestel behaalde een 18de plaats,  

                                                poules: 2 x winst/4 nederlagen 

Sabel: Jolien Corteyn werd uitgeschakeld.  

                                                poules: 2 x winst/4 nederlagen 

             Arne De Ridder behaalde 6de plaats, werd uitgeschakeld in T8. 

                                                poules: 4 x winst/2 nederlagen 

Internationale tornooien in 2021? 

Het EK Senioren werd uitgesteld tot na de OS – Er is voorlopig nog geen datum 

gekend. Van zodra een datum gekend is, zullen de deelnamecriteria opgesteld 

worden. 

Sportieve werking 

Topsport Sabel: centrale werking/personeel 

• De technisch directeur topsport 

Koen Van Buggenhout vervangt Yannick Germeau. Hij werd aangesteld als 

topsportconsulent en werkt ondersteunend (0.26VTE). 

Er zal een vacature worden uitgeschreven voor een Technisch Directeur 

Topsport (0,5 VTE), de start van deze functie is afhankelijk van de 

beëindiging van het arbeidscontract van Yannick Germeau. We zijn hier 

afhankelijk van de arbeidswetgeving. 

• Trainer -18 (TSS) 

De samenwerking met trainer Stanislav Konopatskyi werd stopgezet. Er zal 

een nieuwe schermtrainer worden aangesteld (max. 0.93VTE), de aanvang 

voor deze vacature is eveneens voorzien voor 16 augustus 2021.  

• Trainer + 18 

De samenwerking met trainer Paul Corteyn (1VTE) wordt verdergezet. 

• Fysical coach 

Deze functie wordt door Sport Vlaanderen niet weerhouden als 

subsidieerbare functie. 

Volgende overgangsregeling werd met Sport Vlaanderen uitgewerkt: 

http://www.vlaamseschermbond.be/
mailto:info@vlaamseschermbond.be
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o Periode mei – augustus 

Brecht Stevens zal de topsportwerking ondersteunen aan 0,25 

VTE. De hieraan verbonden loonkost zal voor 90% 

gesubsidieerd zijn binnen de beleidsfocus Topsport 

o Periode vanaf 1september 

Brecht zal nog uitsluitend werken voor de basiswerking als 0,5 

VTE)  

 

   Topsport Sabel – samenwerking met de clubs 

Topsportactiepplan V (2021-2024): 

- focust op het zo efficiënt mogelijk inzetten van de topsportmiddelen voor de 

prestatieprogramma’s i.f.v. de prioritaire doelstellingen: medailles en top 8 

plaatsen op mondiaal niveau (senioren) met jaarlijkse evaluaties. 

- voor de ontwikkelingsprogramma’s is er principieel een engagement per 

olympiade, maar is er jaarlijks een formele toekenning. 

- de technisch directeur topsport stuurt beide programma’s aan. 

In eerste instantie willen we samen met de sabelclubs brainstormen over een 

samenwerking in het kader van talentidentificatie en -ontwikkeling. De VSB 

wenst de noden/vragen van de clubs te kennen zodat de clubs en de 

topsportwerking elkaar kunnen versterken om samen initiatieven te nemen. 

Tevens wordt er werk gemaakt van een model om vanuit de VSB-

talentontwikkeling op verschillende niveaus te stimuleren, hiervoor worden 

voorwaarden uitgewerkt. 

ii. COMMISSIE GOED BESTUUR 

De basiswerking van de VSB wordt gesubsidieerd door Sport Vlaanderen. Een 

deeltje van deze subsidie wordt bekomen door het implementeren van 

verschillende elementen i.v.m. Goed bestuur, de zogenoemde harde en zachte 

indicatoren. In 2020 werd een score van 56.32% behaald. Dit is opnieuw een 

stapsgewijze verbetering t.o.v. de voorgaande jaren. Voor de deelindicatoren 

behaalde de VSB volgende resultaten: 

Dimensie Transparantie: 96,30% 

Dimensie Democratie: 55,56% 

Dimensie Interne verantwoording en controle: 24,24% 

Tijdens de huidige beleidsperiode (2021-2024) zullen we voornamelijk 

proberen om de scores op de dimensies democratie en interne 

verantwoording en controle te verbeteren. 

Bemerking van de Kon. Rid. Hoofdgilde St Michiels van Gent: We stellen vast 

dat de score op de dimensie transparantie hoog is, terwijl bijvoorbeeld de 

verslagen van de RvB die gepubliceerd worden op de website eerder laattijdig 

beschikbaar zijn enerzijds en anderzijds regelmatig verschillende punten uit 

http://www.vlaamseschermbond.be/
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het verslag zeer summier geformuleerd worden. Kan hier in de toekomst meer 

aandacht aan besteed worden zodat de leden (de clubs) een duidelijker beeld 

krijgen van de beslissingen van de RvB? 

Antwoord: Door een samenloop van omstandigheden (personeelswissel op 

het secretariaat, vergissingen ontdekt in de boekhouding 2020, lancering 

nieuwe website, …) zijn een aantal zaken niet verlopen zoals gepland (niet 

tijdig organiseren van de AV, laattijdig beschikbaarheid van 

documenten/verslagen). We proberen dit in de toekomst zeker beter aan te 

pakken. 

SK Herckenrode merkt op dat inderdaad de AV niet tijdig werd gehouden. 

Antwoord: de RvB nam de beslissing om de AV later te houden, opdat eerst de 

boekhouding in orde gebracht zou kunnen worden. Opmerking van Kon. Rid. 

Hoofdgilde St Michiels van Gent: de statuten bepalen wanneer de AV 

gehouden moet worden, niet de RvB. De problemen met de boekhouding 

waren reeds bekend sinds de AV van maart 2020. De RvB heeft onvoldoende 

gedaan om dat tijdig recht te zetten, ondanks herhaald aandringen en ondanks 

de hulp en aanwijzingen geboden door de rekeningtoezichters. 

De Kon. Rid. Hoofdgilde St Michiels van Gent vraagt of de introductie van het 

Directie Comité de transparantie en besluitvorming binnen het bestuur niet 

gaat schaden. De beslissingen zouden aan het voltallige bestuur moeten 

toekomen. Olivier Antonis herinnert eraan dat doorstroming van informatie 

vaak problematisch is geweest, en dat in het verleden net maatregelen werden 

genomen om die doorstroming te verbeteren. Deze nieuwe werkwijze dreigt 

dat teniet te doen. 

De RvB antwoordt dat de beslissingsbevoegdheid bij de RvB blijft, en dat alle 

informatie wordt doorgegeven. 

Dat blijkt niet uit het schriftelijke antwoord aan de Kon. Rid. Hoofdgilde St 

Michiels van Gent. Daarin staat te lezen dat voorstellen die worden voorgelegd 

aan het Directiecomité geamendeerd kunnen worden vooraleer ze naar de 

RvB gaan, dat het doel is de beslissingstermijnen te verkorten (wat impliceert 

dat er dus wel degelijk beslissingen worden genomen). 

De Kon. Rid. Hoofdgilde St Michiels van Gent vraagt om het Directiecomité als 

beslissingsorgaan op te heffen. 

 

iii. MEDISCHE EN ETHISCHE COMMISSIE 

De medische en ethische commissie bestaat uit volgende leden: mevr. Ariane 

De Kezel (arts), dhr. Guy Vermeiren (arts), dhr. Pieter Van Laere (lid RvB), dhr. 

Alexander Deene (extern, ere-magistraat en voormalig rechter bij het hof van 

justitie van Gent), Tijl Rimbaut (staflid en Aanspreek Punt Integriteit 

(federatie-API)). 

Deze commissie reviseert jaarlijks de medische documenten en bespreekt de 

http://www.vlaamseschermbond.be/
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ongevallen van dat jaar (2020: 4 lichamelijke ongevallen), beantwoordt 

vragen van leden/bestuursleden omtrent medische zaken, behandelt alle 

meldingen die binnenkomen via de federatie-API i.v.m. (seksueel) 

grensoverschrijdend gedrag ((S)GG). Grensoverschrijdend gedrag is een zeer 

ruim begrip en kan onderwerpen bevatten als: rechten van het kind, fysisch en 

psychisch geweld, pesten, rascisme, fairplay, respect, gendergelijkheid, holebi 

en transgenderpersonen. Grensoverschrijdend gedrag kan in verschillende 

gradaties voorkomen al dan niet in combinatie met het 

maken/verspreiden/plaatsen van beeldmateriaal op sociale media 

(met/zonder toestemming). 

d. VERSLAG PROVINCIALE KOEPELS 

i. VERSLAG EVBVS 

Geen mededelingen 

ii. VERSLAG KSAB (ARAB) 

Geen mededelingen 

  

e. VERSLAG VAN DE  SCHATBEWAARDER – PRESENTATIE BALANS – JAARREKENING 2020 

Bruno De Prins (boekhouder) wordt toegelaten tot de vergadering (20u30) 

In de boekhouding van 2020 werden boekhoudtechnische fouten ontdekt. 

Dit werd nader bekeken met de rekeningtoezichters, dhr. Olivier Antonis en Koen 

Nijssen. De invloed op  

Een transparante rapportering via de balans was groter dan eerst gehoopt, 

bovendien werd een stramien in de fouten vastgesteld. Daarom vroeg de RvB een 

doorlichting van het boekhoudkundig jaar 2020 aan bij een boekhoudkantoor. In de 

toekomst zal de VSB met dit boekhoudkantoor samenwerken. De boekhouder 

benadrukt dat er geen opzettelijke fouten werden vastgesteld, waardoor geld 

verdween of verduisterd werd. Vergissingen die werden vastgesteld zijn 

vermoedelijk gemaakt door een medewerker met minder boekhoudkundige 

ervaring. 

Bruno geeft een overzicht  van de aanpassingen die gemaakt werden: 

- afschrijvingen van materiaal of kantoorbenodigdheden werden niet jaarlijks 

aangevuld/overgedragen, deze werden opnieuw geconstrueerd. 

- Bepaalde zaken werden op verkeerde rekeningnummers ingeboekt (vb. 

huurwaarborg). 

- Andere zaken werden correct ingeboekt, maar niet op de juiste manier afgeboekt 

waardoor er een onevenwicht ontstaat. 

- Inkomsten uit de licenties worden volgens een specifieke verdeling ingeboekt voor 

een deel in het huidige jaar en het resterende deel wordt overgedragen naar het 

http://www.vlaamseschermbond.be/
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volgende  jaar. Sommige inkomsten werden volledige ingeboekt in het huidige jaar, 

andere inkomsten werden opgesplitst volgens een andere verdeling. 

De Kon. Rid. Hoofdgilde St Michiels van Gent vraagt hoeveel de niet-subsidieerbare 

werkingskosten topsport bedroegen in 2020, en welk bedrag gerecupereerd werd. 

De boekhouder noch de RvB kunnen daar onmiddellijk op antwoorden. Olivier 

Antonis duidt welke grootboekrekeningen hiervoor relevant zijn. Als we de kosten 

optellen, komen we aan ongeveer 30.000€, wat heel veel lijkt voor een jaar waarin 

nauwelijks aan wedstrijden werd deelgenomen. Er werd minder dan 4.000€ 

gerecupereerd. Bruno De Prins toont enkele pagina’s van het grootboek. Daaruit 

blijkt dat kosten werden geboekt voor een wedstrijd die werd geannuleerd. Een deel 

van die kosten zouden gerecupereerd zijn, maar het is niet duidelijk waar die 

recuperatie dan geboekt is. In één van de grootboeken staat een reeks van een 

tiental boekingen waar geen enkele uitleg bij staat, en waarvan dus nu niet 

achterhaald kan worden waarvoor de kosten zijn gemaakt. 

Olivier Antonis stelt vast er kosten werden geboekt op grootboekrekeningen 

gelabeld WK_xxx. Hij vraagt wat daarvan de betekenis is. De boekhouder kan daarop 

niet antwoorden, omdat de opbouw van het rekeningstelsel de 

verantwoordelijkheid van de federatie blijft, en schermsport specifieke 

domeinkennis vergt die het boekhoudkantoor niet kan hebben.  

Olivier Antonis herinnert zich dat de WK_xxx posten van toepassing waren voor de 

organisatie van grote tornooien zoals EK/WK of het wereldbekertornooi in Sint-

Niklaas. Aangezien daarvoor geen subsidie meer is voorzien, zouden daarop ook 

geen kosten meer geboekt mogen worden. Als kosten die eigenlijk bij IW_xxx horen, 

of bij een andere post die wel subsidieerbaar is, verkeerdelijk op de WK_xxx 

rekeningen of andere geboekt worden, en op die manier aan Sport Vlaanderen 

gerapporteerd, dan zullen dus minder subsidieerbare kosten aan Sport Vlaanderen 

worden doorgegeven, en zal Sport Vlaanderen bij de afrekening ook minder subsidie 

uitkeren. 

De Kon. Rid. Hoofdgilde St Michiels van Gent concludeert dat het betrekken van een 

boekhoudkantoor een goede zaak is voor het ordentelijk boeken op 

balansrekeningen, maar dat een goede kennis bij staf en RvB essentieel blijft om 

correct te boeken op de resultatenrekeningen. 

 

 

f. VERSLAG VAN DE REKENINGTOEZICHTERS 

Geachte leden van de Algemene Vergadering, 

Op vrijdag 28 mei 2021 ben ik overgegaan tot een laatste controle van de 

rekeningen van de Vlaamse Schermbond vzw, overeenkomstig het mandaat gegeven 

door de Algemene Vergadering op 3 maart 2020. Dit gebeurde na enkele 

voorafgaande momenten van nazicht en feedback, in overleg met stafleden van de 
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VSB, met de schatbewaarder a.i. Peter Scheurwegen, en met collega 

rekeningtoezichter Koen Nijssen. Daarnaast werd de boekhouding gecontroleerd en 

gecorrigeerd door en in samenspraak met boekhoudkantoor De Kleine Prins. De 

vergissingen die vorige boekjaren zijn gemaakt, werden tot op zekere hoogte 

gecorrigeerd. Er blijft echter nog werk om de boekhouding volledig conform te 

krijgen. De Raad van Bestuur en het boekhoudkantoor stellen voorop dat die laatste 

correcties in de loop van het huidige boekjaar 2021 worden doorgevoerd. Uit de 

steekproefcontrole is gebleken dat niet alle boekingen volledig correct zijn gebeurd, 

zowel wat betreft de gekozen grootboekrekeningen als wat betreft de aanwezigheid 

van alle stukken. Evenwel blijkt uit de controle niet dat er met opzet fouten zouden 

zijn gemaakt. De analytische verdelingen werden bij dit nazicht niet gecontroleerd. 

Het is mijn mening dat de boekhoudingen de rekeningen van de VSB de realiteit niet 

volledig weerspiegelen, noch dat ze volledig volgens de regels van de kunst zijn 

gehouden en opgemaakt. Door beroep te doen op een boekhoudkantoor, is er echter 

wel vooruitzicht op een gevoelige verbetering. Ik stel daarom aan de Algemene 

Vergadering voor de rekeningen goed te keuren, met het voorbehoud dat de Raad 

van Bestuur alles in het werk dient te stellen om de resterende fouten in 2021 recht 

te zetten. 

Olivier Antonis. 

4. GOEDKEURING JAARREKENING 2020 

De jaarrekening 2020 wordt goedgekeurd. 

(Er waren geen tegenstemmen; twee clubs hebben zich onthouden (Kon.Rid. Hoofdgilde 

St Michiel van Gent & KSSMA)) 

5. VOORSTELLING BUDGET 2021 

Op dit ogenblik zijn alle subsidies voor 2021 gekend, behalve de subsidies voor het Be 
Gold – project. 
Voor de beleidsfocussen waar de federatie op intekende worden volgende subsidies 
bekomen: 
- BF Laagdremplig Sportaanbod (Schermen op School): €8500, dit is €3500 minder t.o.v. 
vorig jaar. Deze BF heeft geen opstartkosten meer en is al enige tijd uitgerold. 
- BF Jeugd: 
Jeugdsportproject: €7700, dit is €1700 meer t.o.v. vorig jaar. Het jeugdsportproject werd 
volledig geëvalueerd en aangepast om de clubs nog beter te kunnen ondersteunen. 
- BF Innovatie (Laserschermen): ongeveer €16.000, dit is ongeveer €2000 minder t.o.v. 
vorig jaar. 
 
Subsidies Algemene werking: 
Deze subsidies worden aan 90% uitbetaald en op het einde van het jaar wordt een 
evaluatie gemaakt door Sport Vlaanderen om te beslissen of de resterende 10% al dan 
niet uitbetaald wordt aan de VSB. (*) 
Voor 2021 ontvangen we een kleine €141.000 (à 90%) t.o.v. €140.000 in 2020 & 
€144.000 in 2019. Belangrijk hierbij is dat de lonen aan indexering onderhevig zijn. 
Indien de subsidies zich beperken tot de verkregen 90%, zijn de weddes van de 
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medewerkers niet meer betaalbaar. Desgevallend zou dit leiden tot een tekort van 
ongeveer €7500. Voorlopig wordt dit ongeveer opgevangen met overdracht van 
subsidies VIA (€15.000). Als de subsidies voor de Algemene werking niet stijgen dan 
gaan we erop achteruit, wat niet de bedoeling kan zijn. 
Op dit ogenblik beschikt de VSB over €155.000 aan geplande inkomsten (= eigen 
inkomsten en bijzondere subsidies)  (t.o.v. €100.000 in 2020 en €114.000 in 2019). Dit 
verschil is toe te schrijven aan de overgedragen winst van 2020 (€9000) en het 
ontvangen coronanoodfonds (€45.000). 
Er wordt gepland om €155.000 te spenderen (dit zou €109.000 zijn zonder het 
coronanoodfonds). 
De belangrijkste elementen zijn: 
- Er wordt een relatief grote bijdrage geleverd aan de lonen van de topsport. Gezien zijn 
statuut als niet EU burger valt de wedde van Stansilav Konopatskyi onder de bijzondere 
wetgeving. Dit maakt dat het subsidieerbare maximum werd overschreden. Het 
financiële plan om dit te kort op te vangen heeft onder invloed van corona nauwelijks 
iets opgeleverd (geen clubwerking en geen stages).  
- In 2021 leveren we geen bijdrage aan de K.B.F.S. (K.B.F.S. heeft steun ontvangen van FIE 
& EFC o.w.v. corona). 
- Er worden provisies voorgesteld t.w.v. €23.000 voor 2022. Dit bedrag is afkomstig uit 
een drietal provisies van 2019 dat bij de AV 2020 werd vrijgegeven. Aangezien dit 
bedrag niet kon geïnvesteerd worden voor de organisatie van activiteiten in 2020, wordt 
voorgesteld dit over te dragen naar 2022. 
Beleidsbeslissingen 2021 
- Alle VTE algemene werking worden volledig ingezet t.v.v. de algemene werking. 
- Ondersteunen van de projecten van de K.B.F.S: brevetten en scheidsrechtervorming. 
- Afbouwen van het extern contract DSKO + SKO naar een contract SKO. 
- Aanpassing van het systeem voor de ondersteuning van de niet-gesubsidieerde 
topsport. 
- De projecten van de BF worden verdergezet. 
- Investering in de structurele aanpak voor de kaderwerking floret & degen. 
- €23.000 wordt voorgesteld om overgedragen te worden naar 2022 (t.v.v. algemene 
werking & niet-gesubsidieerde topsport).  
(*) Bij de opmaak van de begroting van 2021 werden deze cijfers gebruikt omdat de VSB 
zeker is van de verkregen subsidies aan 90% (tenzij de gemaakte kosten onvoldoende 
zouden zijn, dan zal het teveel aan subsidies teruggestort moeten worden). De 
rekeningtoezichter heeft er op gewezen dat het in de toekomst beter is om steeds de 
volledige subsidies (aan 100%) in de boekhouding in te brengen. Hier zal gevolg aan 
gegeven worden. 

 
6.GOEDKEURING VAN DE BEGROTING 2021 
 
Na de voorstelling van de begroting werden volgende vragen gesteld en ontstaat enige discussie. 
Bemerking van de Kon.Rid.Hoofdgilde van St Michiel van Gent: Mathias en zijn ploeg hebben 

fantastisch werk geleverd, het is bewonderenswaardig welke initiatieven er zijn uitgewerkt. De 

begroting die nu wordt voorgelegd houdt echter veel teveel risico in. 

Vraag SC Herckenrode: Kan er wat meer verduidelijking gegeven worden i.v.m. ‘boetes busjes 

topsport (Londen)’, a.u.b.? 
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Antwoord: Voor de wedstrijd in Londen werd een busje gehuurd. Met dit busje werd de lage 

emissie zone in Londen binnengereden. Dit zorgde voor de boetes. De boetes werden betaald 

door de VSB. Bedoeling is dat de boetes worden teruggevorderd van het betrokken 

personeelslid. De situatie wordt opgevolgd.  

Vraag van de Kon.Rid.Hoofdgilde van St Michiel van Gent: Hoe kijkt de RvB aan tegen het 

eigenvermogen van de federatie? Begrijp ik het goed, na de voorstelling van de begroting 2021 

dat vanaf dit jaar het eigenvermogen wordt aangesproken? 

Antwoord: Ja, dit klopt. Op het einde van dit jaar zal het eigenvermogen met €31.000 (€9.000 + 

€22.000 provisie) verminderd worden. Van dit bedrag zal € 23.000 worden doorgeschoven naar 

2022. 

Bemerking van de Kon.Rid.Hoofdgilde van St Michiel van Gent: De provisies die vorig jaar 

werden teruggenomen, zijn toen terug toegevoegd aan het eigen vermogen. Het positief saldo 

van 2020, waarbij nog geen rekening wordt gehouden met eventuele verdere correcties die nog 

moeten worden doorgevoerd, is ook toegevoegd aan het eigen vermogen. Het totale eigen 

vermogen bedraagt ongeveer 83.000€. Heeft de RvB in zijn geheel de beslissing genomen om 

ongeveer 1/3de van dat eigen vermogen dit jaar te besteden? 

Antwoord RvB: dat is op die manier inderdaad besproken en beslist door het gehele bestuur. 

Bemerking van de Kon.Rid.Hoofdgilde van St Michiel van Gent: Aan dit tempo is het eigen 

vermogen van de VSB binnen drie jaar opgesoupeerd, en zullen de goede initiatieven die de 

afgelopen jaar zijn uitgebouwd, niet meer verder gezet kunnen worden.   

Antwoord RvB: is het dan de wens van de Sint-Michielsgilde om mensen te ontslaan? 

Antwoord Kon.Rid.Hoofdgilde van St Michiel van Gent: dat is niet onze wens, en ook niet de 

vraag. Wel dat een begroting wordt opgemaakt die de kosten en opbrengsten van het boekjaar 

correct inschat, en die niet het eigen vermogen drastisch aanspreekt om voorzieningen te 

dekken van het volgende jaar.  

Bemerking van de Kon.Rid.Hoofdgilde van St Michiel van Gent: Is het niet beter om de subsidies 

max. aan te wenden op dit ogenblik i.p.v. een 1/3 van het eigen vermogen te investeren. Kunnen 

we niet beter wachten met deze investeringen? Je kan besparen en tegelijk proberen 

alternatieven zoeken om extra middelen te creëren. Op die manier ga je voorzichtiger om met  

het eigenvermogen/ eigen investeringen. 

Antwoord:  De RvB heeft ervoor gekozen om de opgestarte projecten, waarvan de resultaten op 

dit ogenblik uitblijven of eerder klein blijven gezien de situatie rond covid-19, te blijven 

ondersteunen en voorlopig geen besparingen te maken op personeel. Dit is het voorstel aan de 

AV, kunnen jullie leven met deze planning? 

Vraag van de Kon.Rid.Hoofdgilde van St Michiel van Gent: Zal er iets voorzien worden tegen eind 

2021 voor floret en degen?  

Antwoord: De Topsportschool zal niet meer worden ondersteund vanuit de algemene werking, 

Alle VTE’s algemene werking zullen volledig ingezet worden voor de algemene werking. Mathias 

zal zo dadelijk bij de volgende agendapunten duidelijk maken hoe we de floret- en degenwerking 

plannen te ondersteunen. 
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Bemerking van de Kon.Rid.Hoofdgilde van St Michiel van Gent: als er voor de floret- en 

degenwerking initiatieven worden uitgewerkt, zal het essentieel zijn ook daar de clubs bij het 

vormgeven van de initiatieven te betrekken. Tijdens de presentatie van de topsportcommissie 

werd gezegd dat de VSB het plan zou “meedelen op het moment dat het klaar is” – dat zal niet 

werken. 

  

Vraag van de Kon.Rid.Hoofdgilde van St Michiel van Gent: De federatie kreeg €45.000 vanuit het 

Corona- noodfonds, een €2.000 is hiervan al besteed. Hoe zal het resterende deel worden 

aangewend? 

Antwoord Mathias: Door Sport Vlaanderen werd vooropgesteld dat de fondsen die verkregen 

werden uit het Corona- noodfonds verdeeld dienden te worden met een 40% - 60% verdeling, 

waarbij 60% rechtstreeks naar de clubs dient te vloeien.  De VSB heeft voor een 20% - 80% 

verdeling gekozen, waarbij 80% rechtstreeks naar de clubs zal vloeien. Een deel werd begin 

2021 uitbetaald aan de clubs (o.a. samen met het jeugdsportproject), Een ander deel zal gebruikt 

worden voor het clubgrade project en bij de opstart van het nieuwe seizoen in het najaar.  

Bemerking van SK Skirmjan: Deze discussie i.v.m. de begroting 2021 voeren we vrij laat op het 

jaar, terwijl het jaar al halfweg is. Hopelijk kan dit de volgende maal veel eerder gebeuren, op het 

einde van het voorgaande jaar bijvoorbeeld. 

Bemerking van de Kon.Rid.Hoofdgilde van St Michiel van Gent: Ik treed mijn collega van SK 

Skirmjan bij, een begroting wordt normaal opgemaakt op het einde van het huidige jaar voor het 

volgende jaar. 

Antwoord: De AV is normaal voorzien voor eind maart , waarom? Omdat dan alle 

subsidiebedragen voor het huidige jaar gekend zijn. (Deze worden door Sport Vlaanderen 

bekendgemaakt eind februari). De RvB zal met de penningmeester bekijken om op de volgende 

AV een vooruitzicht voor de begroting 2022 proberen voor te stellen. Gezien de situatie van de 

VSB (vergissingen vastgesteld in de boekhouding 2020, ontslag van de penningmeester) was dit 

nu niet mogelijk. 

Bemerking van de Kon.Rid.Hoofdgilde van St Michiel van Gent: De penningmeester ad interim 

hoeft de situatie niet persoonlijk op te nemen noch af te schuiven op de ontslagnemende 

penningmeester, dit is de verantwoordelijkheid van volledige RvB. 

Antwoord: Ik stel voor om de goedkeuring van de begroting eventjes uit te stellen tot als de 

belangrijkste elementen van de presentatie zijn voorgesteld. Op die manier hebben jullie een 

beter beeld over de volledige situatie en geplande acties. Nadien kunnen we terugkomen om te 

stemmen over de goedkeuring van de begroting. 

Gezien tijdens de stemming bleek dat er weinig gedragenheid was voor het ingediende voorstel 

(een groot aantal onthoudingen) heeft de RvB voorgesteld het voorstel terug te trekken en een 

nieuwe ontwerp van budget 2021 voor te leggen op de volgende AV (oktober 2021). 

Er was geen bezwaar tegen het voorstel van terugtrekking van het voorstel van budget 2021. 
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7. TOELICHTING BIJ DE VRAGEN VAN DE KONINKLIJKE EN RIDDERLIJKE HOOFDGILDE VAN ST.-

MICHIEL – GENT. 

De Kon.Rid.Hoofdgilde van St Michiel van Gent bezorgde een brief met vragen voor de AV aan 
de RvB, de RvB bezorgde de antwoorden op de verschillende vragen aan de 
Kon.Rid.Hoofdgilde van St Michiel van Gent voor de AV (Alle clubs ontvingen de antwoorden 
ter info). De meeste elementen waren duidelijk, volgende vragen kwamen nog aanbod. 
Vraag van de Kon.Rid.Hoofdgilde van St Michiel van Gent: De vrees bestaat dat enkel de 
sabelschermers onder de coronamaatregelen nog zouden kunnen deelnemen aan belangrijke 
wedstrijden. Omdat de andere wapens (floret en degen) niet gesubsidieerd worden mogen de 
mogelijkheden niet beperkt worden voor floret/degen- schermers om deel te nemen aan 
belangrijke wedstrijden. 
Antwoord: Er was geen toestemming van de overheid en van Sport Vlaanderen om niet- 
essentiële reizen te maken voor wedstrijden voor niet erkende topsporters. Sport Vlaanderen 
hanteert hier een dubbele norm: 

• Het moet gaan om erkende topsporters 
• Het belang van de wedstrijd moet voldoende zijn (Zo werd er bijvoorbeeld geen 

toestemming gekregen om deel te nemen aan de wedstrijden in Kazan (degen) – 
Boedapest (Sabel) en Doha (Floret).  
Bemerking van SC Herckenrode: De VSB kan ook zelf een statuut toekennen op basis 
van criteria, dit hoeft niets te kosten. Dit maakt wel een groot verschil voor studenten, 
los van de situatie rond covid-19, niet? 
Antwoord: De VSB zou zelf een document kunnen opstellen, dit wil echter niet zeggen 
dat dit dan ook over een door Sport Vlaanderen erkend topsport statuut zou gaan. 
Hier zit de hele knoop, enkel door Sport Vlaanderen erkende Topsporters krijgen een 
uitzondering om te reizen. Niet alleen zou dit dus geen soelaas brengen, ook dien je je 
de vraag te stellen hoe het invoeren van zo’n statuut door Sport Vlaanderen (onze 
broodheer) zou worden gepercipieerd.  
Koen en Brecht vullen aan dat er verschillende pogingen zijn ondernomen om 
toestemming te krijgen om te reizen.  
Seppe Van Holsbeke, lid van de atletencommissie van het BOIC, vult aan dat Sport 
Vlaanderen het been heel stijf houdt. Wat Koen en Brecht vertellen is correct, een 
statuut of e-mail van de federatie was niet voldoende om legitiem naar het buitenland 
te reizen. 
 

8. KORTE TOELICHTING ALGEMENE WERKING: VOORSTELLING MEERJARIG PLAN EN 

JAARACTIEPLAN 2021. 

Het beleidsplan 2021-2024 heeft op dit ogenblik 5 belangrijke strategische doelstellingen 
(SD): 
SD 1: Vormen 
SD 2: Stimuleren 
SD 3: Boeien 
SD 4: Schermen op School 
SD 5: Laserschermen 
 
Op de nieuwe website kan je een link vinden om het volledige proces en beleidsplan van de 
VSB na te lezen, je vindt er ook 3 YouTube- filmpjes met tekst en uitleg over de eerste 3 
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strategische doelstellingen. 
Als de federatie een nieuwe beleidsfocus wenst in te dienen, moet dit gebeuren voor 31/08. 
Het daaropvolgende jaar in januari weet de federatie of de beleidsfocus werd goedgekeurd 
door Sport Vlaanderen. Van zodra Sport Vlaanderen een nieuwe BF goedkeurt binnen SD 1, 
SD 2 of SD 3 passen we onmiddellijk het sportbeleidsplan aan. 
 
SD 1: Vormen gaat voornamelijk over opleidingen, brevettensysteem, …  Hierbij is het de 
bedoeling dat de huidige leden nadrukkelijk aanbod komen, Wojtek zal dit vormgeven. 
Belangrijk hierbij is om te begrijpen dat Wojtek geen bondscoach is. Hij zal wel visie en 
structuur brengen op floret en degen om vooruitgang te boeken. 
 
SD 2: Stimuleren: We hopen ook alternatieven te kunnen aanbieden zodat zoveel mogelijk 
leden: jeugd, volwassenen en veteranen voldoening vinden in hun trainingen. 
Binnen deze doelstelling komen ook twee andere belangrijke elementen aanbod: inkomsten 
werven en leden doen stijgen. Er zullen kampen voor leken georganiseerd worden (try- out 
deze zomer, officieel van start volgende zomer) met als doel inkomsten genereren en leden 
werven. 
 
SD 3: Boeien gaat voornamelijk over het schermen attractiever in beeld brengen. Kristof licht 
toe dat een nieuwe website werd opgebouwd, die mag gezien worden! De nieuwe website 
geeft meer info en heeft ook een meer professioneel karakter, het zorgt tevens voor een 
attractievere look en feel voor de niet- schermer. 
Brandawareness is zeer belangrijk om nieuwe leden aan te trekken. Er zal meer werk 
gemaakt worden van de kanalen die jongeren gebruiken om schermen te promoten. We 
hebben ons oor te luisteren gelegd bij verschillende mogelijke partners. Er zal samengewerkt 
worden met Inspira (een bedrijf dat gerichter en gedeeltelijk de sociale mediakanalen zoals 
facebook, instagram, youtube… met gestructureerde berichten zal verzorgen) en met 
influencers van de VSB zelf. We wensen ook uit te breiden naar TikTok. 
De sponsoring map van de federatie was niet meer aangepast aan de hedendaagse tijden, een 
herwerking van deze map is in ontwikkeling. Een wens- en prospectielijst voor deze 
sponsormap is opgebouwd, voor de verdere ontwikkeling van de map zal samengewerkt 
worden met Sport Business Network (SBN). 
 
SD 4: Schermen op school: zou de instroom van nieuwe leden naar de clubs moeten 
bevorderen. Deze BF loopt goed (vnl. in Limburg), we hopen hier snel duidelijke resultaten in 
de clubs (nieuwe leden) te mogen waarnemen. De hele situatie rond covid-19 zorgt 
vermoedelijk voor een vertraagd effect. 
 
SD 5: Laserschermen: met deze BF hopen we meer leden naar onze clubs te brengen. 

 
 

Extra BF: Deze zomer zal de federatie een nieuwe BF , nl. VSB – Piraatjes indienen bij Sport 
Vlaanderen. Met het project wensen we in september 2021 van start te gaan in de clubs. 
Bedoeling van dit project is om de instroomleeftijd van de jongeren te verlagen en meer leden 
naar de clubs te brengen.  
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9. KWIJTING AAN DE RAAD VAN BESTUUR 

 

Er wordt kwijting verleend aan de Raad van Bestuur. 

(Er waren geen tegenstemmen; één club heeft zich onthouden (Kon. Rid. Hoofdgilde St 

Michiel van Gent)) 

10. VASTLEGGEN VAN DE LIDGELDEN VOOR HET SEIZOEN 2021-2022 (CLUBLIDGELD EN 

DIVERSE LICENTIES) 

Voorstel van de RvB, geen wijzigingen t.o.v. vorig jaar 

Clublidgeld: €150 

Licenties: 

    Administratief: €20 

    Clubvergunning: €25 

    Algemene (nationale) vergunning: €45 

    Historische: €55 

De bijdragen voor de lidgelden en de licenties voor het seizoen 2021-2022 worden 

goedgekeurd. (Er waren geen tegenstemmen of onthoudingen). 

11. VASTLEGGEN VAN DE BORGSOM EN DE FORFAITAIRE KOSTEN IN HET KADER VAN DE 

ADMINISTRATIEVE PROCEDURE  

Borgsom: €50 
Forfaitaire kost: €100 

 
De borgsom en de forfaitaire kosten in het kader van de administratieve procedure worden 
goedgekeurd. (Er waren geen tegenstemmen of onthoudingen). 

 
12. AANSTELLING REKENINGTOEZICHTERS 

Kandidaat: Olivier Antonis 

De stemming voor het aanstellen van de rekeningtoezichter gebeurt via mail. 

Dhr. Olivier Antonis wordt verkozen en aangesteld als rekeningtoezichter. 

 

13. VERKIEZING NIEUW LID VAN DE GESCHILLEN-/BEROEPSCOMMISSIE INZAKE 

ADMINISTRATIEVE GESCHILLEN 

Kandidaat: Rik Lamont 

De stemming voor het aanstellen van het nieuwe lid voor deze commissie gebeurt via mail. 

Dhr. Rik Lamont wordt verkozen en aangesteld als lid van de geschillen-/beroepscommissie. 

14. VERKIEZING NIEUWE LEDEN VOOR DE RAAD VAN BESTUUR 

Kandidaten: Kathleen Monten, Gert Van Dyck 

Conform het artikel 4.3.5. wordt voorafgaand de ontvankelijkheid van de kandidaturen 

nagegaan.  : 
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a. Gezien het gaat om een eerste kandidatuur is voldaan aan de voorwaarden van 

Art.4.3.3:  

b. Gezien beide kandidaten ouders zijn van (meerderjarige) atleten die kunnen 

genieten van financiële ondersteuning binnen de beleidsfocus topsport, zou er 

mogelijks een probleem kunnen zijn met de voorwaarden gesteld in Art.4.3.4 van 

het huishoudelijk reglement (i.f.v. de letterlijke interpretatie of de interpretatie 

naar de geest van het reglement). 

De RvB wenst dit voor te leggen aan de AV door een voorafgaande stemming met 

dezelfde meerderheid als de aanpassingen aan het Huishoudelijk reglement. De 

Afweging die de AV moet maken is de volgende: 

- Beide kandidaten willen zich engageren en verdienen a priori alle vertrouwen. 

- Er is geen enkele aanwijzing dat zij niet de intentie hebben om de ethische code 

na te leven. 

- Er is behoefte aan gemotiveerde bestuurders. 

versus 

De interpretatie van de voorwaarden uit het algemeen reglement werd 

opgemaakt voor de opmaak van de ethische code. 

In een eerste stemming wordt er per mail gestemd over de ontvankelijkheid van 

de kandidaturen. 

Beide kandidaturen worden ontvankelijk verklaard. 

c. Beide kandidaten stellen zich kort voor: 

Mevr. Kathleen Monten is beleidsmedewerker in een school en wil bijdragen aan 

een transparante en open communicatie. Ze wil ijveren voor de Topsportschool, 

ze weet welke voordelen deze brengt aan de jongeren. Ze wenst te streven naar 

verankering voor de andere wapens, floret en degen. Wil schermen uitdragen 

naar een breder publiek en hoopt als vrouw in de RvB een beetje 

genderevenwicht te brengen. 

Mr. Gert Van Dyck is ICT-medewerker en hij wil de schermsport promoten naar 

een bre(e)d(er) publiek. Hij wenst mee te werken aan een transparante en 

duidelijke communicatie. 

In een tweede stemming wordt er gestemd via mail voor de kandidaten. 

Beide kandidaten worden verkozen als lid van de RvB en worden benoemd als lid 

van de RvB. 

Vraag van SC Herckenrode: Dhr. Luc Vandingenen staat niet meer als bestuurslid 

vermeld op de jaarrekening. Wat is hier de reden voor? 

Antwoord: Het boekhoudkantoor heeft de jaarrekening opgemaakt en beroept 

zich op de leden die gepubliceerd staan in het Staatsblad. Na de AV van 

03/03/2020 werd de jaarrekening neergelegd en de aanpassingen i.v.m. de leden 

via aangetekende brief verstuurd naar de griffie. Bij navraag zou de brief niet 

aangekomen zijn op de griffie en is de publicatie niet gebeurd. De betaling die 

gebeurde voor deze publicatie kreeg de VSB al teruggestort van het Staatsblad. 
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De neerlegging van de jaarrekening 2019 en 2020 en de meest recente 

wijzigingen in de leden van de RvB zal gebeuren na deze AV. Doordat de 

publicatie van vorig jaar niet is gebeurd, staat dhr. Luc Vandingenen niet vermeld 

in het Staatsblad als lid van de RvB van de VSB en werd hij niet opgenomen in de 

jaarrekening. 

SC Herckenrode: De data van de historiek van de leden van de RvB zal ook best 

eens nagekeken worden (document op de website). 

 

 

 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen, de vergadering wordt geheven. 
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