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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND 
VZW GEHOUDEN woensdag 27 oktober 2021 om 20u, 
vergaderzaal ‘De Stordeur’ Leuven. 
 

Aanwezige bestuursleden: ERIK SWENNEN, PETER SCHEURWEGEN, PIETER VAN LAERE, 

KRISTOF DE LAMPER, GERT VAN DYCK, KATHLEEN MONTEN,   

Verontschuldigde bestuursleden: JORAM MAES, ALAIN THIELEMANS 

Aanwezige stafleden: 

MATHIAS HUYBENS, JULIE GROSLAMBERT, WOJTEK VAN BARNEVELD, TIJL RIMBAUT 

Verontschuldigde stafleden: 

 BRECHT STEVENS, PAUL CORTEYN, CEDRIC WALLARD 

Aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde clubs: 

De Maneschermer bij volmacht vertegenwoordigd door de heer SANDER VAN GIJSEL 

Schermkring Herckenrode  bij volmacht vertegenwoordigd door de heer ADRIEN DE 

GROOTE 

KSSMA vertegenwoordigd door de heer EUGEEN GRUYAERT 

Schermclub Parcival bij volmacht vertegenwoordigd door de heer JASPER WILLEMS 

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

SK Lafayette bij volmacht vertegenwoordigd door de heer ERIC FEYEN 

Schermclub Latem-Deurle vertegenwoordigd door de heer RIK LAMONT 

SG DE KLAUWERTS bij volmacht vertegenwoordigd door de heer GERT VAN DYCK 

SC DE HALLEBARDIERS bij volmacht vertegenwoordigd door de heer RIK LAMONT 

Omnisword vertegenwoordigd door de heer ERIC FEYEN 

DC RHEYNAERDE bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Nico Van Cleemput 

SA Wezowski vertegenwoordigd door de heer Jean-Paul VANCEULEBROECK 

Verontschuldigde clubs: Antwerps Schermcentrum, KTSC – Catena, Excalibur, Jarnac, 

schermkring St.-Niklaas, Scherma Aalst, Schermkring Skirmjan, SC Vast Als Eik, SC Schermastad, 

Flanders Fencing, De Tempeliers 

overige aanwezigen:  

  

http://www.vlaamseschermbond.be/
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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 12 van de 22 clubs aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht. Het totaal van de 

aanwezige stemmen bedraagt 803 (69,70%) op een maximum van 1152 stemmen. 

Het aanwezigheidsquorum van 50% van het totale aantal stemmen werd behaald. 

 

2. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 3 JUNI 2021 

Het verslag van de AV van 03.06.2021 wordt goedgekeurd. (Er waren geen 

tegenstemmen, er is een onthouding). 

3. GOEDKEUREN VAN DE BEGROTING 2021 ZOALS OVERGEMAAKT OP 15/07/2021 EN 

GEVISEERD DOOR DE REKENINGTOEZICHTER 

verantwoordelijkheid ligt bij de RvB 

A. Evolutie van het ledenaantal van de VSB. 

01/01/2019: 1399 licenties 

01/01/2020: 1163 licenties 

01/01/2021: 1152 licenties 

27/10/2021: 991 schermlicenties + 103 administratieve licenties.  

Op dit ogenblik heeft een klein aantal clubs nog geen leden aangemeld voor dit seizoen 

(het gaat om ongeveer 80 leden voor het seizoen 2020-2021). 

Er zijn ook nog een aantal leden in diverse clubs die nog niet aangemeld zijn. We mogen 

concluderen dat we na alle aanmeldingen zullen uitkomen op een status quo als we het 

vorige sportseizoen (2020-2021) vergelijken met het sportseizoen (2021-2022), 

mogelijks zelfs een lichte stijging. 

Algemeen kunnen we zeggen dat we een daling kennen van 17% t.o.v. de situatie voor 

Covid-19 (t.o.v. 2019). D.w.z. dat we de coronasituatie op dit ogenblik goed doorstaan 

hebben. De algemene tendens bij de sportfederaties is een daling in het ledenaantal van 

25-30%. De VSB houdt relatief goed stand. We zien wel een significante uitval van leden 

vooral in de leeftijdscategorie cadetten. 

Gelijktijdig stellen we vast dat er een grote instroom is aan nieuwe leden en we 

vermoeden dat dit enerzijds te danken is aan de eerste resultaten van verschillende 

projecten die net voor of tijdens de covid-19 periode zijn gestart (schermen op school, 

laserschermen, kleuterschermen) en anderzijds aan de werking van de clubs die tijdens 

deze covid-19 periode veel moeite gedaan hebben om een (beperkt) aanbod voor hun 

leden te voorzien. De opgestarte projecten zorgen voor een beperkt verlies i.p.v. een 

grote stap vooruit, wat een beetje jammer is. De VSB had gehoopt met deze projecten een 

vooruitgang in het leden aantal van 10-15% te realiseren. 

http://www.vlaamseschermbond.be/
mailto:info@vlaamseschermbond.be
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B. Begroting 2021 

De begroting werd vormelijk herwerkt (doorlopende formules in de kolommen) t.o.v. 

hoe deze werd gepresenteerd op de AV van 03.06.2021. 

Als uitgangspunt werd nu 100% van de aangekondigde subsidies genomen en de eerder 

voorgestelde provisies werden weggelaten. 

De rekeningtoezichter heeft de begroting 2021 reeds mee overlopen en deze werd 

gunstig geviseerd. 

Er wordt rekening gehouden met ongeveer 513k kosten. Het ziet ernaar uit dat er dit jaar 

een goede 2k winst zal gerealiseerd worden t.o.v. 2020. Dit is te verklaren door de 

verkregen corona subsidies, hiervan werd ook een deeltje op VSB-niveau verbruikt (om 

minder verlies van leden). 

Vraag Confrerie: Zijn maaltijden voor de topsporters op dit ogenblik een subsidieerbare 

of een niet-subsidieerbare kost voor Sport Vlaanderen? 

Antwoord: De maaltijden voor de topsporters die naar het buitenland reizen voor stages 

en/of wedstrijden zijn een subsidieerbare kost. 

(Stemming geen tegenstemmen, geen onthoudingen, de begroting 2021 wordt unaniem 

goedgekeurd) 

4. VOORUITZICHT BEGROTING 2022 

Historiek 

In juli 2020 voerde de VSB een budgetcontrole uit met een toekomstgerichte visie op 

langere termijn. Uit de simulaties bleek dat, door de indexatie van de lonen (vs niet 

geïndexeerde subsidies) de financiering van de werking tegen 2023 uiterst 

problematisch zou worden. 

De ordegrootte van de te verwachten tekorten sloot de kaasschaaf methode uit. Er werd 

beslist te besparen in de grotere kostenposten. (nodig om de nodige besparingen te 

kunnen realiseren). 

Volgende belangrijke beslissingen werden genomen, voor het afbouwen van grote 

kostenposten: 

• Internationale arbitragekosten ten laste van de deelnemers 

• Afbouw outsourcing DSKO/SKO-taken 

• Afbouw 0,5 VTE op budget algemene werking die ingezet werd voor de 

Beleidsfocus Topsport. 

• De beleidsbeslissing werd genomen om een 0,5 VTE te behouden binnen de 

basiswerking zodat de nodige mankracht voorzien blijft om verschillende 

projecten (vb. ledenwerving, sponsoring, sportkampen, …) te behouden en uit te 

bouwen. In juli 2020 werd beslist om deze maatregelen na 3 jaar, dus in 2023 te 

evalueren. 

http://www.vlaamseschermbond.be/
mailto:info@vlaamseschermbond.be
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De RvB is zich bewust dat door deze beslissingen, de eerst komende jaren de VSB zal 

werken met een klein deficit. De jaarlijkse budgetvooruitzichten moeten monitoren of dit 

deficiet binnen de normen blijft. 

Vooruitzicht begroting 2022 

Doelstelling: monitoren van de ordegrootte van het deficiet. 

Hypotheses:  

- Uitgangspunt: 100% van de subsidies 

- Sport Vlaanderen zal het subsidiebeleid niet drastisch wijzigen, de VSB zal het 

jaaractieplan blijven uitvoeren en we maken een voorzichtige schatting van 1100 

aangesloten leden aan €45. 

- We streven zo snel mogelijk naar een evenwicht.  

Voor een overzicht van de budgetten verwijzen we naar het exell-document in de bijlage. 

 

We houden rekening met een verlies van €4300, deze schatting ligt in de lijn van de 

verwachting. Een extra personeelslid blijft in dienst, als het ledenaantal boven de 1100 

leden zou geraken is dit positief en de opbrengsten die de sponsordossiers brengen is 

mooi meegenomen. Als we de ordegrootte van het deficiet zoals verwacht in het 

vooruitzicht van de begroting 2022 ook in 2023 kunnen realiseren dan zou een 

evenwicht haalbaar zijn. Zo niet gaan we opnieuw structureel moeten ingrijpen. 

Op de AV van maart 2022 zal er meer zekerheid en details kunnen gegeven worden i.v.m. 

de begroting 2022 (o.a. subsidiebudgetten, e.d.) 

Vooruitzicht voor 2022  is dat de prijs van de licenties opnieuw zullen stijgen. (In het 

verleden werd gemeld dat de prijsstijgingen met sprongen van €5 zullen plaatsvinden, 

aangezien er al enkele indexaanpassingen geweest zijn sinds de laatste prijsstijging van 

de licenties, zal vermoedelijk in maart 2022 een stemming gehouden worden i.v.m. 

nieuwe licentieprijzen om in te gaan in sept 2022). Deze schatting is voorzichtig. 

Vraag van SK Herckenrode: Zal er op de AV in maart 2022 gestemd worden voor een 

verhoging van de prijzen van de licenties omdat er rekening wordt rekening gehouden 

met een jaarlijks verlies van €4300?  

Antwoord: De verhoging van de lidgelden wordt op de AV in maart 2022 besproken en 

gestemd maar heeft niks te maken met de begroting van 2022. Vorige AV’s hebben we 

gezegd dat we de indexeringen blijven volgen met de lidgelden, maar we realiseren een 

aanpassing van de lidgelden op het ogenblik dat het huidige lidgeld met €5 kan verhoogd 

worden. Dit om te vermijden dat speciale bedragen als lidgelden worden gevraagd. 

Op de AV in maart 2022 zal eveneens gestemd worden voor de goedkeuring van de 

begroting 2022. 

Vraag Confrerie: Bij de begroting van 2021 is er een schatting gemaakt dat er €2000 

winst zal gemaakt worden. Hier zou ik toch voorzichtig mee omspringen, daar de kans 

groot is dat een groot deel van de subsidies door Sport Vlaanderen zal worden 

http://www.vlaamseschermbond.be/
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teruggevorderd (niet gespendeerde deel) en nog niet alle kosten werden in rekening 

gebracht in de boekhouding (o.a. lonen medewerkers) op het ogenblik van de 

vergadering eind september 2021?  

Antwoord: We hopen dat de schatting van de begroting 2021 realistisch is. Vermoedelijk 

zal een deel van de subsidies van Sport Vlaanderen voor de topsportschool moeten 

teruggegeven worden, aangezien de eerste helft van dit jaar bijzonder weinig activiteiten 

(buitenlandse stage/wedstrijden) hebben plaats gehad. Voor subsidies die niet werden 

gespendeerd zijn er natuurlijk ook geen kosten geweest. Op de vergadering i.v.m. de 

boekhouding van eind september stonden inderdaad nog niet alle kosten in de 

boekhouding, maar de boekhouder had nadien wel laten weten dat de lonen weldegelijk 

tot en met augustus werden opgenomen o.b.v. de betalingsverrichtingen in de 

bankgegevens. De kosten van de lonen staan nog niet noodzakelijk onder de correcte 

posten in de boekhouding (correcte uitsplitsing onder basis- of topsportwerking of 

binnen topsportwerking, topsportschool of Be Gold-programma).  

 

5. VOORSTELLING FINANCIËLE ONDERSTEUNING NIET-GESUBSIDIEERDE TOPSPORTERS 

Doelgroep: niet- gesubsidieerde topsporters 

Principes:  

- Budget wordt jaarlijks vastgelegd en uitgekeerd op het einde van het seizoen. 

- Sporters moeten voldoen aan de voorwaarden van de Vlaamse topsportcommissie 

- Er is een premiesysteem voor a-niveau en b-niveau als stimulans, er is geen 

accumulatie mogelijk tussen beide niveaus. 

- Ondersteuning door de medewerkers is geen recht en heeft geen invloed op de premie. 

- De ondersteuning kent een dubbel maximum: het jaarlijks vastgelegde budget kan niet 

overschreden worden en er wordt een maximum per deelnemer vastgelegd. 

 

Voorwaarden 

A-niveau: 

-Selectie EK/WK 

-Wegingscoëfficient per competitie 

-Deelname aan meerdere competities is mogelijk (beperking tot max. bedrag per pers.) 

-Uitbetaling einde seizoen (indien geen openstaande facturen)  

 

http://www.vlaamseschermbond.be/
mailto:info@vlaamseschermbond.be
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Vraag van SK Herckenrode: Wat vertaalt de wegingscoëfficient eigenlijk? 

Antwoord: Dit wil zeggen dat de deelname aan een tornooi met een hogere 

wegingscoëfficient resulteert in een iets grotere ondersteuning dan deelname aan een 

tornooi met een lagere wegingscoëfficient. Dit uiteraard zonder het max. te overstijgen.  

Opmerking SK Herckenrode: Het verschil tussen de ondersteuning voor een cadet en een 

senior is heel groot. 

Antwoord: Deze ondersteuning is een ondersteuning op basis van topsport deelname en 

niet op basis van tornooi deelname. 

 

B-niveau 

-Behoren tot de categorie U15 (onder voorbehoud U17) 

-Inschrijven voor de premie bij aanvang van het seizoen 

-Doorgeven van wedstrijdplanning bij aanvang van het seizoen 

                         -Deelname aan minimaal 2 gezamenlijke VSB contactmomenten (1) 

                         -Deelname aan minimaal 3 nationale tornooien U17, waaronder BK (2) 

                         -Deelname aan 2 buitenlandse tornooien die selectief zijn voor EK/WK U17 

                         -Deelname aan de VSB talentdag 

-Uitbetaling einde seizoen. 

http://www.vlaamseschermbond.be/
mailto:info@vlaamseschermbond.be
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Het bedrag per persoon = het max. jaarbudget/aantal erkende personen (≤ max. per 

pers.) 

Vraag van Confrerie: Waarom werd er gekozen voor de voorwaarde: ‘deelname aan 

minimaal 3 nationale tornooien U17, waaronder BK’? 

Antwoord: We willen mensen stimuleren om deel te nemen aan tornooien waarin ze het 

meeste worden uitgedaagd, waarin ze dus kunnen groeien en ontwikkelen.  Maar we 

willen ook vermijden dat sporters enkel gaan deelnemen aan buitenlandse tornooien. 

We hopen op die manier het aantal deelnemers van binnenlandse wedstrijden en het 

niveau van deze wedstrijden voldoende hoog te houden. Dit kan een meerwaarde 

betekenen voor tornooien (o.a. cadettentornooi sabel in België).  

Opmerking van Confrerie: Dit is al een goeie start om de waarde van de binnenlandse 

wedstrijden te gaan opwaarderen, maar er zal ook naar andere punten moeten gekeken 

worden om dit doel te bereiken. Naast dit initiatief, zorgen we er best voor dat voor een 

gemiddelde wedstrijd 30 deelnemers inschrijven.  

Antwoord: Inderdaad, daar maak je een punt. Een aantal andere landen (NL, LUX, DK) 

kennen een gelijkaardig probleem van een beperkt aantal deelnemers voor een 

gemiddelde wedstrijd. We spelen met het idee om te kijken of het mogelijk is om een 

Benelux kampioenschap te realiseren, waarbij de deelnemers (Nederlanders en 

Luxemburgers) ook  in België een aantal wedstrijden zouden moeten doen om punten te 

verzamelen om deel te kunnen nemen aan dit Benelux kampioenschap.  

Vraag van SC Latem-Deurle:  Waarom maak je van de voorwaarden dan geen voldoen 

aan voorwaarde (1) of voorwaarde (2)? 

Antwoord: De kans bestaat dat men dan gaat deelnemen aan (dubieuze) buitenlandse 

tornooien (vb. een tornooi in Zuid-England, …) waar men makkelijk(er) punten kan 

scoren en de concurrentie niet zo hoog is. In Duitsland moeten topschermers ook in het 

Bundesland waarin ze wonen (/bij de club aangesloten zijn) een aantal tornooien 

schermen. 

Deze voorwaarden werden uitgewerkt door de topsportcommissie en niet door de RvB. 

 

6.STAND VAN ZAKEN I.V.M. DEGEN- EN FLORETWERKING TOPSPORT 
 
Wojtek Van Barneveld stelt zichzelf voor. Wojtek werkte eerder als schermcoach in NL, DK, DE, 
VK en China. In China werkte Wojtek aan het Dulwich college (international school). Sinds 
16.08.2021 is Wojtek actief binnen de VSB. 
 
Beleidsplan sportieve werking van de VSB 
 
Fase 1: Onderzoeksfase (aug.-dec. 2021) 
-Onderzoeken van de Vlaamse schermlandschap 
-Inventariseren van wensen (schermers, trainers, clubs) 

http://www.vlaamseschermbond.be/
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-Mogelijkheden, kansen en bedreigingen 
-Korte termijn beleid 
 
 
Fase 2: Start- en opnamefase van het plan (vanaf jan.-jul 2022) 
Op basis van de gegevens verzameld in fase 1: 
 - Een korte en middellange termijndoelen uitwerken 
-Trainers en clubs betrekken (rond de tafel gaan zitten) 
-Samenwerking met de FFCEB en verbetering van de samenwerking 
-Activiteiten organiseren op korte en lange termijn. 
 
Fase 3: lange termijn (aug. 2022 – juli 2023) 
-Op basis van de gegevens verzameld in fase 2 activiteiten organiseren. 
-Lange termijn doelen vastleggen 
-Lange termijn plan uitwerken 
 
Je wenst op elke leeftijd zoveel mogelijk deelnemers  te creëren binnen het schermen. Dit is 
natuurlijk een ideale situatie. De VSB poogt met gerichte acties naar verschillende 
leeftijdsgroepen hierop in te spelen.  
De actie van Schermen Op School loopt ongeveer 2.5-3jaar (gericht op jongeren van 7-12j & 13-
18 j) 
Sinds september 2021 is de VSB gestart met de VSB- Piraatjes (4-6j): om de deelnemers aan de 
basis (jongste leeftijdsgroep) te vergroten. 
Deze acties zijn voornamelijk gericht op het vergroten van de kwantiteit (aantal deelnemers). 
Daarnaast zullen ook een aantal kwalitatieve impulsen genomen worden zoals gezamenlijke 
trainingsstages, ondersteunen van jonge trainers, kennis vergaren voor trainers, ondersteunen 
van de samenwerking tussen trainers en tussen clubs. Op deze manier hopen we meer kwaliteit  
te brengen in de trainingen en de clubs zodat de deelnemers die al langer in het schermen 
aanwezig zijn blijven plezier beleven en voldoening krijgen. 
 
Tijdens de brainstorm op de open trainersdag (04.09.2021) kwamen volgende noden naar voor: 
 Gezamenlijke trainingsmogelijkheden 
 Ondersteunen jonge trainers (initiators) 
 Kennis vergaren trainers (extern) 
 Ondersteunen samenwerking clubs/trainers 
 Betere samenwerking met FFCEB 
 Communicatie- /informatieplatform voor trainers/clubs 
Volgende activiteiten zijn opgestart of staan in de nabije toekomst gepland: 
 VSB Piraatjes 
 Project jonge leeuwen 
 Talent Day (13 feb) 
 Bijscholingsstage initiators (4-5-6/03/2022) 

Vlaamse stage 1 (april 2022) & 2 (aug. 2022) gezamenlijk voor floret en degen om de 
cross-over te hebben 
Ondersteuning en organisatie van de ploegendeelname U17 ECC (1ste stap naar 
internationaal schermen). Bij individuele deelname zijn de kosten al gemaakt waarom 
dan niet deelnemen aan het ploegen tornooi. 

http://www.vlaamseschermbond.be/
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Contact en overleg clubs, trainers en andere betrokken partijen 
Alle ideeën zijn welkom! Je kan rechtstreeks contact opnemen met Wojtek via       
wojtek.vanbarneveld@vlaamseschermbond.be 
 
Startup diverse projecten 
 
De voorzitter verduidelijkt dat dit alles een onderdeel is van het sportbeleidsplan van de VSB dat 
werd uitgeschreven bij de nieuwe olympiade 2021- 2024. 
 
Mathias geeft een toelichting en uiteenzetting over de wijzigingen in het personeel sinds de AV 
van 03.06.2021: 
Aan het hoofd van de VSB staat de RvB, binnen de VSB zijn er 2 belangrijke pijlers: 
Basiswerking: 
Mathias Huybens – Alg. dir. Basiswerking (80%) 
Wojtek Van Barneveld – Sporttechnisch medewerker (60%) 
Julie Groslambert – Sporttechnisch medewerker + DSKO (50%) 
Tijl Rimbaut – administratief medewerker (100%) 
 
Topsportwerking: 
Julie Groslambert – Technisch directeur Topsport (50%) 
Paul Corteyn – Hoofdtrainer (100%) 
Cédric Wallard – Trainer topsportschool (93%) 
 
Heel beknopt wordt het sportbeleidsplan 2021-2024 van de VSB overlopen. 
 

 
7. STAND VAN ZAKEN PROJECT FENCING EVOLUTIONS EN UITROL IN DE CLUBS – UITLEG 

VORMING SCHEIDSRECHTERS BINNEN FENCING EVOLUTIONS 

De eerste 2 fasen of kleuren van het project Fencing Evolutions (vnl. de vorming van de 
schermer binnen de club) Oranje en geel zijn voor 98% klaar (dit komt ongeveer overeen met 
de eerste 2 schermjaren) 
Elke fase van Fencing Evolutions wordt ondersteund met een promopakket bestaand uit: 
Handleiding, lesfiches, badges, stickers en een feedbackpaneel. 
De interne deadline werd vastgelegd op eind jan. 2022, dan zal dit bezorgd worden aan de 
clubs. Er volgt een try-out in de clubs (febr – maart) en extra infosessie/Q&A (april-mei). 
Een vlotte doorstart is voorzien voor sept. 2022 
 
Tijdens het schermseizoen 2021-2022 wordt er een alternatief traject voor de 
scheidsrechtersopleiding voorzien. Belangrijk is dat op dit ogenblik het 
scheidsrechterstraject van Fencing Evolutions nog niet volledig ter beschikking is (dit komt 
vnl. aanbod in de kleuren: Groen/Blauw/Rood). 
Voor het schermseizoen 2021-2022 is volgende oplossing voorzien: 
Stap 1: de scheidsrechters in opleiding worden theoretisch ondersteund (2x een halve dag) 
Stap 2: praktische toepassing (VSB trainingsstage; SJIC- project; VSB- beker; …) 
 
Vraag van club SK Herckenrode: Wat is het doel van fencing evolutions? 
Antwoord: Een schermspecifieke leerlijn waarin de schermer op allerlei elementen wordt 
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gevormd (Eric Feyen). Het doel van deze leerlijn is om schermers zo lang mogelijk (bij 
voorkeur levenslang) in de sport te houden en schermers met alle aspecten van de sport 
(trainerschap, scheidsrechter, andere functie binnen de club, …) te laten kennis maken.  Zodat 
iedere schermer een keuze heeft op basis van persoonlijke voorkeur en sterktes. De 
infosessies i.v.m. Fencing Evolutions werden opgenomen en kunnen herbekeken worden op 
youtube kanaal van de VSB. 
 
Vraag confrerie: Wie heeft het logo van Fencing Evolutions ontworpen?  
Antwoord: De firma RAMdesign stond hiervoor in. 
Confrerie: mooi logo. 
 
Fencing Evolutions is een nationaal project!  
Op de AV van maart 2022 zullen volgende onderdelen van Fencing Evolutions aanbod komen: 
- fasen/kleuren groen en blauw (vnl. uitwisseling tussen de trainers) 
- fasen/kleuren rood en paars (vnl. op federatie niveau) 
 
De VSB is er om de clubs te helpen en te ondersteunen! Aarzel dus niet om ons te contacteren 
bij mogelijke problemen. We proberen samen oplossingen te zoeken. 
Federatie-Api: tijl.rimbaut@vlaamseschermbond.be 
Algemeen: mathias.huybens@ vlaamseschermbond.be 
Topsport: julie.groslambert@ vlaamseschermbond.be  
 

 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen, de vergadering wordt geheven. 

 

 

 

 

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