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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND 
VZW GEHOUDEN dinsdag 22 maart 2022 om 20u, vergaderzaal 
‘De Stordeur’ Leuven. 
 

Aanwezige bestuursleden: ERIK SWENNEN, PETER SCHEURWEGEN, ALAIN THIELEMANS,  

PIETER VAN LAERE, KATHLEEN MONTEN, JORAM MAES 

Verontschuldigde bestuursleden: GERT VAN DYCK, KRISTOF DE LAMPER 

Aanwezige stafleden: 

MATHIAS HUYBENS, JULIE GROSLAMBERT, TIJL RIMBAUT 

Verontschuldigde stafleden: 

 PAUL CORTEYN, CEDRIC WALLARD, WOJTEK VAN BARNEVELD 

Aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde clubs: 

De Maneschermer vertegenwoordigd door mevrouw INGRID HENDRICKX. 

Schermkring Herckenrode vertegenwoordigd door de heer ADRIEN DE GROOTE. 

KSSMA bij volmacht vertegenwoordigd door mevrouw CLAUDINE GEIRNAERT. 

Schermclub Parcival vertegenwoordigd door mevrouw SUZANNE VAN POPPEL. 

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

SK Lafayette vertegenwoordigd door de heer WIM VAN DER WOLF. 

Schermclub Latem-Deurle bij volmacht vertegenwoordigd door de heer PETER 

SCHEURWEGEN. 

SC DE HALLEBARDIERS bij volmacht vertegenwoordigd door de heer PETER SCHEURWEGEN. 

Flanders Fencing bij volmacht vertegenwoordigd door mevrouw NATHALIE NOUWEN. 

SA Wezowski vertegenwoordigd door de heer Jean-Paul VANCEULEBROECK. 

Scherma Aalst bij volmacht vertegenwoordigd door mevrouw Julie Groslambert. 

Schermkring St.-Niklaas vertegenwoordigd door de heer Joram Maes. 

SC Vast Als Eik bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Erik Swennen. 

Verontschuldigde clubs: Antwerps Schermcentrum, KTSC – Catena, Omnisword, Excalibur, DC 

Rheynaerde, Jarnac, Schermkring Skirmjan, De Tempeliers, SG De Klauwerts. 

Overige aanwezigen: Lotte De Prins (toelichting bij de boekhouding). 
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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 13 van de 22 clubs aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht. Het totaal van de 
aanwezige stemmen bedraagt 969,25 (78,78%) op een maximum van 1235 stemmen. 

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

2. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 OKTOBER 2021 

Het verslag van de AV van 27.10.2021 wordt goedgekeurd. (Bij de stemming zijn er geen 

tegenstemmen, één club onthoudt zich). 

3. WERKINGSVERSLAGEN 

a. VERSLAG VAN DE VOORZITTER 

• De voorzitter meldt dat de orde van de dag een beetje zal gewijzigd worden, 

om 20u30 wordt Lotte De Prins van boekhoudkantoor De Prins via een 

teams vergadering toegelaten tot de AV om toelichting te geven bij de 

jaarrekening 2021. 

• De RvB heeft op aansturen van Sport Vlaanderen, de staff de opdracht 

gegeven om een nieuw meerjarenplan Topsport te maken. Sport Vlaanderen 

verwacht dat (de basis van) dit plan begin september 2022 wordt 

voorgesteld. Het zal opgebouwd moeten worden in twee fases:  

- Analysefase 

▪ Van de huidige structuur van het topsportprogramma (zowel 

voor- als nadelen) 

▪ Voer een benchmarking uit met landen van gelijkaardige groote 

en potentieel. 

▪ Van de voorspellende waarde van de resultaten m.b.t. de 

verhoopte piekprestatie op de piekleeftijd van de schermer (per 

wapen indien relevant). 

- Ontwikkelingsfase 

▪ Uittekenen van een topsportstructuur/ evolutieprogramma 

waarbij de topsporters een resultaat kunnen behalen dat zich 

situeert binnen top 8 op volgende wedstrijden EK, WK en 

Olympische Spelen. 

Voor het nieuwe topsportprogramma blijkt Sport Vlaanderen niet gehecht 

aan de huidige topsportstructuur, ze geven ook voorbeelden uit andere 

sporten (vb. roeien, kano, kajak, tennis) waarbij sporters op eerder latere 

leeftijd pieken en op jongere leeftijd langer doorgedreven in (de) club(s) 
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worden begeleid. 

 

• Er zal een BENELUX- samenwerking worden opgestart: 

Op 26.03.2022 zal een Declaration of intent (KNAS – KBFS – FLE) worden 

ondertekend. Met deze Benelux – samenwerking wensen we de uitdaging 

voor de schermers groter te maken 

- Voorstel concept: 

▪ Benelux beker op basis van bestaande wedstrijden 

▪ Benelux kampioenschap op basis van ranking in Benelux beker 

De uitwerking zal gebeuren door een werkgroep met leden van de drie 

nationale federaties, voor België zal de nationale wedstrijdcommissie twee 

personen afvaardigen (Tiebe Van Nieuwenhove (VSB) + Eric Hendrix 

(FFCEB)). 

In de Benelux zijn er mogelijkheden om voor Benelux- samenwerkingen 

subsidies aan te vragen, om deze samenwerking verder uit te bouwen zal 

geprobeerd worden om hiervoor subsidies te verkrijgen. 

 

b. VERSLAG VAN DE SECRETARIS-GENERAAL 

• De secretaris start met een overzicht van enkele cijfergegevens, o.a. de evolutie 

van de verschillende clubs en de licenties gedurende de laatste vijf jaar. 

o Evolutie van het aantal clubs 

- AV 2018: 24 

- AV 2019: 24 

- AV 2020: 23  SK Koksijde 

- AV 2021: 23 

- AV 2022: 22  SC Schermastad Non actief 

In 2018 bestond de VSB nog uit 24 clubs, in 2020 na het stopzetten van 

SK Koksijde bleven nog 23 clubs over. Dit jaar bestaat de VSB nog uit 22 

clubs. SC Schermastad heeft voorlopig nog niet officieel zijn activiteiten 

gestopt, maar staat op non-actief en de kans is zeer groot dat de club later 

dit jaar alle activiteiten stopt. De secretaris adviseert de clubs om tijdig 

als club de VSB te contacteren in geval van problemen. Een daling van 

onze clubs wensen we te vermijden en de VSB zal helpen zoeken naar 

oplossingen. 
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o Evolutie van het aantal licenties 

AV 2018: 1344 - AV 2019: 1339 - AV 2020: 1347 - AV 2021: 1154 - AV 
2022: 1235   
(op 01.01.2022) 

Tussen 2018-2020 had de VSB ongeveer 1340 licenties (leden). Als 

gevolg van de corona- pandemie werd 2021 een dieptepunt met 1154 

licenties (leden), dit betekende een daling in het ledenaantal van 17% 

t.o.v. 2020. De meeste sportfederaties kampten vorig jaar met een daling 

in het ledenaantal van ongeveer 25%. We zien dit jaar het ledenaantal 

weer toenemen, voorlopig stellen we nog een daling van 9% vast t.o.v. 

2020. We hopen dat de acties (laserschermen, VSB -Piraatjes, Schermen 

op School) die de VSB ondernam vlak voor of tijdens de pandemie dit jaar 

verder kunnen uitgebouwd of grondig kunnen opgestart worden, zodat 

het ledenaantal verder blijft stijgen. 

• Organisatie Staff van de VSB 

Dit jaar zal gewerkt worden aan een nieuw Topsportplan. Wojtek Van Barneveld 

wenst de taak van Topsport directeur op zich te nemen om dit plan vorm te 

geven. Dit zorgt voor enkele verschuivingen binnen de staff. 

Algemene werking (1) 

• Mathias Huybens: Directeur Algemene werking (0,8 VTE) 

• Tijl Rimbaut: Adm. coördinator (1 VTE) 

• Julie Groslambert: sportief coördinator DSKO + Projecten (0,5 => 0,8 
VTE)  

• Wojtek Van Barneveld: sportief coördinator Topsport werking niet 
gesubsidieerde wapens (0,6 => 0,2 VTE)  

Topsport(1) 

• Tech Dir Topsport: Wojtek Van Barneveld (0,5 VTE) 

• Paul Corteyn: Trainer OP +18j (Arne De Ridder) (1 VTE) 

• Cédric Wallard: Trainer OP – 18 J (Lln TSS) (0,93 VTE) 

(1) Onder voorbehoud goedkeuring kandidatuur Wojtek Van Barneveld als Tech 

Dir Topsport (Task Force Topsport SV: 24/03/2022) 

Wojtek zal de 0,5 VTE als Technisch Directeur Topsport op zich nemen en 

behoudt eveneens 0,2 VTE van zijn huidige taken (totaal: 0,7 VTE). Julie zal 

enkele taken van Wojtek overnemen naast haar functie als DSKO (totaal: 0,8 

VTE). 
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c. VERSLAG VAN DE COMMISSIES VAN DE VSB 

• Verslag van de topsportcommissie 

o Structuur Topsport Werking: 

- Technisch Directeur Topsport → TASK FORCE TOPSPORT 24/3 Wojtek 

Van Barneveld 

- OP 1 (-18): TSS Leerlingen met Coach Cedric Wallard 

▪ U15: Arthur VAN LIER 

▪ U17: Jurre DEVOS, Birgen DANNEELS, Sil AUDENAERT 

▪ PARALLEL: Cedric Volckaert (Koninklijke en Ridderlijke 
Hoofdglide van Sint-Michiel Gent) NIET-GESUBSIDIEERD door SV 

Opm: DROP OUT: Ties Devos (U15) 

 

- OP2 (+18): Arne DE RIDDER met coach Paul Corteyn 

Opm: in het kader van de ploegenwerking Sabel senioren rond Arne De 

Ridder kunnen, onder bepaalde voorwaarden,1 Jasper VAN DYCK, Lester 

KURVERS en Gijs VANNIEUWENBORGH opgenomen worden in de 

gesubsidieerde topsportwerking van de VSB. 

- INSTROOM TSS SEPTEMBER 22 → ? 

Voor de instroom naar de topsportschool werd al een testdag 

georganiseerd, een tweede testdag zal volgen na de Paasvakantie en in 

augustus volgt de derde testdag voor de mentale tests.  

- Fase 1 (13 Feb 22) testdagen (fysieke testen) 

- Fase 2 (na Paasvakantie) (oog-handcoördinatietesten, e.d.) 

o Samenstelling VTSC: 

- Coördinator: Julie Groslambert (zal vervangen worden zodra er een 

nieuw Technisch Directeur Topsport is = rol voorzitter van VTSC) 

- Vertegenwoordiger topsporttrainers: Paul Corteyn 

- Vertegenwoordiger sabel: Cedric Wallard 

- Vertegenwoordiger floret en degen: Wojtek Van Barneveld 

- Vertegenwoordiger Raad van Bestuur: Gert Van Dyck 

- Vertegenwoordiger afdeling topsport Sport Vlaanderen: Bert Six 

 
1 De gemaakte kosten dienen in verhouding te staan tot het te verwachten voordeel voor Arne De 
Ridder 
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- Vertegenwoordiger topsporters: Mathias Huybens 

 

o Resultaten U15: Arthur Van Lier bouwt ervaring op in de internationale 

wedstrijden. 

o Resultaten U17: 

- Jurre Devos behaalde consistente resultaten op de tornooien van 

Orléans (B - tornooi; 40/120), Gödöllö (41/182), Sofia (80/208), Meylan 

(71/135) (EFC-tornooien) en een mooi resultaat op het B-tornooi in 

Kenten (2/58). 

- Sil Audenaert heeft door omstandigheden enkele tornooien moeten 

missen. Sinds half januari haalt Sil consistente resultaten op de EFC-

tornooien van Meylan (53/135) en Boekarest (51/215). 

- Birgen Danneels haalde een mooi resultaat op het EFC- tornooi in 

Meylan (32/135) 

- Cedric Volckaert haalde een mooi resultaat op het EFC-tornooi van 

Gödöllö (43/182) 

o Resultaten uitstroom U20: 

Een schematisch overzicht van de resultaten van Lester Kurvers, Gijs 

Vannieuwenborgh, Jurre Devos en Birgen Danneels wordt gegeven. 

o Resultaten uitstroom Senioren Heren: 

Arne De Ridder behaalde een mooi resultaat op het FIE- tornooi van Orléans 

(32/170). Een schematisch overzicht van de resultaten van Jasper Van Dyck, 

Lester Kurvers en Gijs Vannieuwenborgh wordt gegeven. 

o Resultaten uitstroom Senioren Dames: 

Jolien Corteyn en Saartje Corteyn haalden beiden een top 8 plaats op het 

satelliet tornooi van Plovdiv. 

 

• Verslag van de arbitragecommissie: Nihil 

• Verslag Historische commissie: Nihil 

• Verslag commissie goed bestuur 

Goed bestuur zijn elementen die te maken hebben met transparantie van het 

beleid/organisatie. 

Sport Vlaanderen verdeelt al deze elementen die bijdragen tot meer 

transparantie op in zogenaamde harde & zachte indicatoren. Beide categorieën 

van indicatoren bevatten een reeks elementen die een organisatie kan 

ondernemen om de transparantie te verbeteren. Sport Vlaanderen koppelt een 
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beperkt deel van de basissubsidies aan deze harde en zachte indicatoren.  Hoe 

beter je als organisatie scoort op deze elementen, hoe meer subsidies je kan 

verdienen op dit onderdeel. 

In 2022 wensen we in te zetten op de nog ontbrekende elementen binnen de 

harde en zachte indicatoren, zodat we de score van de VSB kunnen verhogen. 

• verslag medische en ethische commissie 

In 2021 had de medische en ethische commissie 2 vergaderingen gepland 

(21.04.2021 – sept. 2021). De vergadering van september is door 

omstandigheden niet kunnen doorgaan. 

De Medisch en ethische commissie mocht in 2021 een nieuw lid verwelkomen: 

dhr. Alexander Deene. 

Cijfergegevens:  

- In 2020 & 2021 werden er 4 dossiers voor lichamelijke ongevallen geopend 

van schermers bij de verzekering.  

- In 2021 waren er 2 meldingen i.v.m. integriteit 

▪ Een anonieme melding via VSF 

▪ Een melding vanuit een club 

De anonieme melding werd opgevolgd en behandeld vanuit de medische en 

ethische commissie, de melding vanuit de club werd behandeld door de 

federatie- Api. 

(Seksueel) Grensoverschrijdend Gedrag (S)GG: 

- De opleiding tot Federatie- Api werd gevolgd door T. Rimbaut in 2021 

- De ICES- Toolbox werd aangepast aan de VSB-situatie en ter beschikking 

gesteld via infotheek (website). Clubs kunnen hier zelfstandig mee aan de 

slag. 

- Integriteitsbeleid voor clubs werd structureel verankerd in ‘Gemaskerd 

Plan’! 

Vooruitblik voor 2022: 

- De VSB plant de organisatie van een bijscholing i.v.m. het integriteitsbeleid 

- De VSB wenst a.d.h.v. workshops de clubs te ondersteunen met de uitbouw 

van een integriteitsbeleid  
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d. VERSLAG PROVINCIALE KOEPELS/EVBVS/SVS/ARAB 

- De VSB heeft zich voorgenomen om meer in overleg te gaan met de koepel en de 

veteranen werking te helpen uitbouwen. In mei 2022 zal er een Try-out 

georganiseerd worden i.s.m. Hallebardiers Brugge 

- VSB BEKER VETERANEN: 

▪ 28/05 – individueel  

▪ 29/05 – per ploeg   

▪ Toekomst planning VSB BEKER VETERANEN:  

• Seizoen 2022-2023 verder uitproberen/-bouwen.  

• Seizoen 2023-2024 volwaardig circuit 3-wapens 

▪ VerdereToekomst:  

• Overleg samenwerking Ferrum vetum (NED, LUX,..) 

• Overleg EVBVS / overleg uitbreiding samenwerking 

- ARAB Nieuwe voorzitter  

Dhr. E. Feyen geeft de fakkel door aan dhr. E. Hendrix. Op 26/03 zal er een 

overlegmoment plaatsvinden tussen VSB en ARAB i.f.v. verdere samenwerking en 

versterking van beide kanten. 

Toelichting van de samenwerkingsplanning zal via mail doorgestuurd worden en 

verder toegelicht worden op de AV oktober 2022. 

 

e. VERSLAG VAN DE SCHATBEWAARDER – PRESENTATIE BALANS EN JAARREKENING 2021 

De Boekhouding 2021 staat grotendeels op orde. 

Om 20u30 werden de balans en de resultaten rekening door Lotte De Prins 

(boekhoudkantoor De Kleine Prins) via een videolink voorgesteld. 

Balans: dit is een momentopname van de toestand van de VSB op 31/12/2021. 

De VSB heeft een totaal actief van €307.000, dit is het totaal van de bezittingen. Dit 
actief bestaat uit twee grote delen, nl. vaste en vlottende activa. 
Op dit ogenblik wordt nog een klein stukje technologisch materiaal afgeschreven.  
Het totaal vast actief is een heel klein bedrag, het grootste deel zijn vlottende activa 
(€200.000 stond op de rekening), er is €100.000 op weg naar de rekening. 

De VSB is een sportfederatie die wordt gesubsidieerd door Sport Vlaanderen, er 
wordt subsidies verkregen voor: 

- Basiswerking: 

€161.000 - Sport Vlaanderen 
€23.000 - VIA- subsidies 

http://www.vlaamseschermbond.be/
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Er waren voor de basiswerking €185.000 aan inkomsten (subsidies) en er 
werd er net geen €203.000 uitgegeven. De extra kost van €17.840 wordt 
gefinancierd met eigen middelen. 

- BF Jeugdsport: project ‘Gemaskerd Plan’: 

€7.720,92 – Subsidies Sport Vlaanderen 
€2.414,67 = eigen inbreng van de VSB (voorwaarde voor deelname aan de 
BF Jeugdsport houdt in dat de VSB 25% zelf financiert boven op de 
verkregen subsidies. 

Uitgaven: €10.135,58 
De subsidies werden volledig aangewend. Er was een beperkte overhead 
kost (€1.158), het overige bedrag werd rechtstreeks verdeeld aan de clubs 
die intekenden op het ‘Gemaskerd Plan’. Deze verdeling gebeurt a.d.h.v. de 
criteria in het subsidiereglement. 

- BF Innovatie: 

€15.910 – Subsidies Sport Vlaanderen 
Uitgaven: €17.392,75 
De subsidies werden volledig aangewend, de extra kosten worden 
gefinancierd met eigen middelen (€1.482,75). 

- BF Laagdrempelig: 

€10.170 – Subsidies Sport Vlaanderen 
Uitgaven: €8.235,71 
De subsidies zijn door omstandigheden niet volledig kunnen aangewend 
worden, er zal €1080 terug betaald worden aan Sport Vlaanderen. 

- BF Topsport 

€247.645 – Subsidies Sport Vlaanderen 
Uitgaven: €210.564,35 

Hier werden niet alle subsidies aangewend gezien: 
o Tijdens de eerste 7 maanden van 2021 er door de 

coronamaatregelen heel weinig activiteiten (stages, wedstrijden, 
…)hebben plaats gevonden, bovendien zijn er in het najaar ook nog 
geplande activiteiten (wedstrijden) geschrapt.  

o De veranderingen in de personeelsbezetting zorgde ervoor dat niet 
alle subsidies hiervoor werden aangewend. 

Het normaal saldo (€77.322) zal niet worden uitbetaald, het werkelijk saldo 
zal €40.000 zijn. 

Vraag Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint Michiel Gent: De lonen 
van de personeelsleden van de topsport worden voor 90% gesubsidieerd, 
werd de eigen inbreng van de VSB voor deze lonen (10%) mee opgenomen 
in de cijfers? Dit lijkt niet zo duidelijk zichtbaar in de cijfers. 
Antwoord: De eigen inbreng van de VSB werd niet zo duidelijk zichtbaar 
naar voor gebracht zoals bij de vorige onderdelen. De boekhouder denkt dat 
er geen rekening werd mee gehouden. Dit zal worden nagekeken en 
overlegd door de boekhouder en de adm. coördinator. 
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- Coronanoodfonds 

€42.838,38 – Subsidies Sport Vlaanderen 
Deze subsidies werden aangewend voor ondersteuning van de clubs, 
heropstart van jeugdactiviteiten, aankoop materiaal (mondmaskers/face 
shields/zelftests/ontsmettings-alcohol/…), deel voor het clubgrade traject 
van de clubs die intekenden. 
Het clubgrade traject is een project van de Vlaamse Sportfederatie (VSF). De 
VSF ontving eind 2021 van Sport Vlaanderen nog een extra corona 
ondersteuning. Hierdoor was de bijdrage van de VSB kleiner dan voorzien en 
kon een deel van deze subsidies niet worden aangewend. 

- Extra coronanoodfonds 

€20.603,20 – Subidies Sport Vlaanderen 
Dit bedrag werd integraal verdeeld aan de schermclubs die in 2020 hebben 
deelgenomen aan het jeugdsportproject volgens de verdeling van dit project. 

Uitgaven: €48.672,66 
€14.768,92 zal worden terugbetaald aan Sport Vlaanderen. 

- Schulden: 

€118.500 is gereserveerd voor andere partijen, vnl. leveranciers, een 
provisie voor vakantiegeld werknemers, terug te betalen subsidies 
(€84.000), €68.000 terug te betalen subsidies van 2020 (werden 
ondertussen teruggestort). 

Op de wachtrekeningen staat de overdracht van de licenties en subsidies voor E- 

learning. Deze laatste subsidies zijn inkomsten verkregen eind 2021, die moeten 

aangewend worden in 2022.  

Het eigen vermogen van de VSB bestaat uit een sociaal passief en twee kleine 

fondsen, de rest is winst en deze winst is vrij beschikbaar. 

In 2021 werd een winst van €40.000 opgetekend. Deze winst komt vnl. uit 

recuperaties, eigen inkomsten door de samenwerking met gemeentelijke 

sportdiensten (zomerkampen), clublidgeld, inkomsten van de licenties, 

inschrijvingsgeld voor cursussen waarvan de organisatiekosten vnl. in 2020 

gemaakt werden en subsidies. 

De belangrijkste kosten voor de VSB bestaan voor de basiswerking vnl. uit: aankoop 

van sportmateriaal, personeelskosten, dienstverleningskosten, bedragen die 

rechtstreeks worden doorgestort naar de clubs (coronasteun + Jeugdsportproject). 

De belangrijkste kosten voor de topsportwerking bestaan vnl. uit: personeelskosten, 

verplaatsingskosten van deelnemers, verblijfskosten personeel + deelnemers, 

dienstverlenings-kosten (Kiné, Sportpsycholoog, conditionele coach, arts, 

voedingsdeskundige, …). 
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f. VERSLAG VAN DE REKENINGTOEZICHTERS 

Op 18 maart 2022 voerde dhr. Olivier Antonis een controle van de rekeningen van 

de VSB uit. Tijdens deze controle werden alle vragen beantwoord en werden geen 

onregelmatigheden vastgesteld. De toestand van de rekeningen is substantieel 

verbeterd. Het voorstel is om de rekeningen goed te keuren. 

De rekeningtoezichter vraagt de RvB om aandacht te houden voor volgende punten: 

de adm. coördinator een opleiding boekhouding laten volgen, de onduidelijkheden 

uit het verleden verder uit te klaren en consistent aandacht te blijven houden voor 

de boekhouding en budgetplanning. 

4. GOEDKEUREN JAARREKENING 2021 

De stemming rond de jaarrekening 2021 kan voorlopig nog niet gebeuren omdat er eerst 

uitsluitsel dient te komen of er rekening gehouden werd met de 10% eigen inbreng van 

de VSB bij de lonen voor de personeelsleden in de topsportwerking.  

Om een extra AV te vermijden wordt er gestemd of de stemming rond de jaarrekening 

2021 – na controle door de boekhouder & adm. coördinator – kan gebeuren via 

schriftelijke procedure.  

Stemming: Geen tegenstemmen, geen onthoudingen. De stemming over het schriftelijk 

verlopen van de stemming rond de jaarrekening 2021 na de extra controle wordt 

goedgekeurd. 

5. VOORSTELLING VAN DE BEGROTING 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschatte subsidie

Beleidsfocus Topsport Topsport omkadering 139.905,00 €      Loonkost Topsport 151.582,08 €      

Programmakost 90.000,00 €        Werking topsport 90.000,00 €        

Beleidsfocus Jeugd Jeugdsport project 9.223,42 €          11.529,28 €        

Beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod VSB Piraatjes 26.911,20 €        26.911,20 €        

Beleidsfocus inovatie Laserschermen 16.750,00 €        16.750,00 €        

Subsidies Algemene Werking 159.156,46 €      Loonkost Algmene werking 156.074,19 €      

Subsidies Vlaanderen in Actie 8K+ 23.000,00 €        

Subsidies e-learning SV éénmalig 13.333,02 €        e-learning SV (éénmalig) 13.333,02 €        

Subsidies Algemen werking - SV éénmalig 4.994,20 €          

EK-WK begleiding 6.000,00 €          

Sociale abonnementen 4.500,00 €          

Zelf gegenereerde middelen Pakketten en lidgelden TSS 7.000,00 €          Werking Srt 23.000,00 €        

Licenties 51.105,00 €        Boekhouding De Prins 4.000,00 €          

Clublidgelden 3.300,00 €          Posten  JAP 10.000,00 €        

VSB BEKER - bijdrage 1.500,00 €          Dienstverhuur SKO 5.000,00 €          

Individuele bijdrage internationale arbitrage 10.000,00 €        Voorschot Int. scheidsrechters VSB aan KBFS 10.000,00 €        

Organisatie initiatiekampen 1.500,00 €          Lidgeld K.B.F.S. 750,00 €             

Provisie K.B.F.S. Rechtzaken 500,00 €             

shurgard - schermotheek 1.500,00 €          

Tussenkomst niet gesubsideerde internationale wedstrijden 10.000,00 €        

niet-gesubsidieerde  structuur 5.000,00 €          

Afschrijvingen 169,80 €             

557.678,30 €      546.599,57 €      

Saldo 11.078,74€                                                                 

Budget 2022

Inkomsten Kosten
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Aan de inkomsten -zijde (linkerdeel van de tabel) staan bovenaan alle subsidies vermeld 

die aan de VSB werden toegekend voor 2022 voor de verschillende beleidsfoci 

(Topsport, Jeugd, laagdrempelig sportaanbod (= VSB Piraatjes), Innovatie (= 

laserschermen)). Per rij vindt u in het rechterdeel van deze tabel de overeenkomstige 

kosten terug. Bij BF Topsport, loonkost topsport kan u zien dat de te verwachten lonen 

een stukje hoger liggen dan de toegekende subsidies. De subsidies die Sport Vlaanderen 

toekent voor de loonkost van de trainers is ongeveer 90% van deze totale loonkost. De 

VSB vult het verschil aan met eigen middelen. Voor de BF Jeugdsport is de voorwaarde 

voor deelname aan deze BF dat de VSB zelf 25% inbrengt van de totale verkregen 

subsidies, vandaar ook de hogere kosten. Onder de BF kan u de andere subsidies vinden 

(Basiswerking, VIA, E-learning, Algemene werking). 

Eind 2021 kreeg de VSB éénmalig volgende subsidies die werden overgedragen naar 

2022, omdat deze dit jaar moeten worden aangewend: 

- Subsidies E-learning, om VTS – opleiding, bijscholingen of workshops van de VSB waar 

kan te digitaliseren en opleidingen toegankelijker en laagdrempeliger te maken. 

- Subsidies Algemene werking: een éénmalige aanvulling van de basissubsidies. 

- Subsidies Vlaanderen in actie (VIA): deze subsidies dienen vnl. om de eindejaarspremie 

te financieren van de personeelsleden. De lonen zijn onderhevig aan de index, de 

subsidies die de VSB voor de lonen krijgt van Sport Vlaanderen niet. De VIA- subsidies 

die de VSB ontvangt houden wel rekening met de indexatie van de lonen, vandaar dat 

deze subsidies verhoogd zijn. 

Onder de subsidies staan de te verwachten eigen inkomsten vermeld. 

Aan de kosten -zijde kan u vaststellen dat de voorziene kosten voor de sociale 

abonnementen gedaald zijn (€4.500), minder personeelsleden komen naar het werk met 

het openbaar vervoer, dus wordt hier een lagere kost verwacht. De dienstverlening SKO 

werd ook verlaagd (€5.000). De SKO helpt echter ook mee in het digitaliseren van de 

opleidingen/bijscholingen, dus deze samenwerking zal een deel gesubsidieerd zijn via de 

éénmalige subsidies E-learning. 

We voorzien een verhoging in volgende kosten: 

- Voorschot int. Scheidsrechters VSB aan KBFS (verwachting is dat we dit jaar geleidelijk 

gaan naar een normale situatie als voor de pandemie). 

- Shurgard – Schermotheek: de VSB kijkt uit voor een centrale opslagplaats waar clubs 

materiaal zullen kunnen uitlenen. 

- Tussenkomst niet-gesubsidieerde int. Wedstrijden en tussenkomst niet-gesubsidieerde 

structuur. 

Vraag Flanders Fencing: Wat valt precies onder de tussenkomst niet-gesubsidieerde int. 

wedstrijden (€10.000) en tussenkomst niet-gesubsidieerde structuur (€5.000)? 

Antwoord: De niet gesubsidieerde topsporters kunnen via een nieuw reglement een 

ondersteuningsdossier indienen (Categorie A & B), om een tegemoetkoming te krijgen 

voor deelname aan internationale wedstrijden. Hiervoor is deze €10.000 voorzien. De 

tussenkomst niet-gesubsidieerde structuur is voorzien voor de kosten die gemaakt 

worden om trainers te kunnen meesturen naar EK &WK. (Omkadering). 
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Vraag SK Herckenrode: Welke kosten zitten allemaal vervat in de ‘werking Srt’? 

Antwoord: Deze kosten bevatten alle kosten die gepaard gaan met de dagdagelijkse 

werking van het secretariaat. Deze omvatten o.a.: aankoop van bureaubenodigdheden, 

bureaumateriaal, ICT – materiaal en aanvullend materiaal (papier, inkt voor de printer, 

herstellingen van ICT, …), abonnement Proximus (Telefoon/internet), kosten voor de 

website, verzekeringen personeel/RvB, brandverzekering, lidgelden bij verschillende 

organisaties (VSF, VST, …), jaarlijkse bijdragen (o.a. Reprobel, Sociare, Mensura 

(preventie & bescherming op het werk), …), huur kantoorruimte, … 

6. GOEDKEURING VAN DE BEGROTING 2022 

Er wordt gestemd over de begroting 2022. Er zijn geen onthoudingen en geen 

tegenstemmen. De begroting 2022 wordt goedgekeurd. 

7. KWIJTING AAN DE RAAD VAN BESTUUR 

De kwijting aan de RvB zal samen met de schriftelijke stemming moeten gebeuren van de 

jaarrekening 2021. Na de extra controle door de adm. coördinator en de boekhouder 

i.v.m. de eigen inbreng van de VSB aangaande de lonen topsport. 

8. VASTLEGGEN VAN DE LIDGELDEN VOOR HET SEIZOEN 2022-2023 (CLUBLIDGELD EN 

DIVERSE LICENTIES) 

Het voorstel van de RvB is om vanaf 01.09.2022 volgende lidgelden toe te passen vanaf 

het seizoen 2022-2023:  

a. Clublidgeld: € 150 (status quo) 

b. Licenties:  

i. Algemene (nationale): € 50 (+€5) 

ii. Club (vanaf 8 j): €30 (+€5) 

iii. Administratieve: (scheidsrechter/coach/Adm): € 25 (+€5) 

iv. Historische: €55 (status quo) 

v. Piraatjes: (geldig t.e.m. de leeftijd van 7 jaar) € 25 (*) 

vi. Recreatief Laserschermen: € 25 (*) 

vii. G-schermen: € 25 (*) 

c. Aanpassing Algemeen Reglement op AV Okt: Art 5.3.1 en Art 5.3.3 

De prijs van de licenties werd al minstens 4 jaar niet meer gewijzigd. In deze periode 

werden al meerdere index sprongen gemaakt. De RvB verkiest om de lidgelden aan te 

passen eens er een rond bedrag (€5) kan worden bijgeteld bij de bestaande prijs. 

Volgende licenties worden €5 duurder: nationale, club en administratieve 

(scheidsrechter/coach/adm.) licentie. De club licentie is voor jongeren vanaf 8 jaar. 

Om tegemoet te komen aan de nieuwe acties die de VSB onderneemt en rekening 

houdend met het recreatieve karakter van deze acties stelt de RvB voor om aangepaste 

licenties in te voeren voor deelnemers aan deze acties. Volgende nieuwe licenties 

worden voorgesteld: Piraatjes, recreatief laserschermen, G-schermen. Een licentie uit 

één van deze categorieën kost €25. 
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Een licentie Piraatjes is bedoeld voor kinderen t.e.m. 7 jaar, kinderen kunnen deze 

licentie meerdere jaren op rij nemen (afh. van de startleeftijd waarbij men aansluit als 

Piraatje). 

Deze nieuwe licenties zijn nog niet opgenomen in het Algemeen Reglement. Het voorstel 

is om de nodige aanpassingen te maken in het Algemeen Reglement (Art. 5.3.1. en Art. 

5.3.3.) en het aangepaste Algemeen Reglement op de AV van oktober 2022 te laten 

stemmen.    

Vraag SK Herckenrode: Is het mogelijk om de kostprijs van de licenties transparanter te 

maken, a.u.b.? Wat valt precies allemaal onder deze kostprijs?  

Antwoord: De kostprijs van een licentie omvat de verzekering (varieert afhankelijk van 

de licentie van €2,15 - €13,65) en andere elementen. Het resterende deel kan eigenlijk 

ook een beetje gezien worden als een ‘service’ van wat de VSB levert aan de clubs. 

Aanvulling Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint Michiel Gent: Het zou 

inderdaad goed zijn om aan de clubs een korte oplijsting te geven van wat er inbegrepen 

is in de licentiegelden. 

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

ADMINISTRATIEVE PROCEDURE 

Het voorstel van de RvB is om de kostprijs van de Borgsom en de forfaitaire kosten 

status quo te houden: 

Borgsom: € 50 

Forfaitaire kost: € 100 

Er wordt gestemd over: 

- Het clublidgeld: 

Het clublidgeld blijft ongewijzigd. Er zijn geen tegenstemmen en geen onthoudingen. 

Het clublidgeld wordt goedgekeurd. 

- De licenties: 

Er wordt gestemd om de nieuwe licenties (Piraatjes, recreatief laserschermen en G-

sport mee op te nemen. Er wordt gestemd om de voorgestelde bedragen te koppelen 

aan de respectievelijke licenties. 

Er zijn geen tegenstemmen, er is één onthouding (SK Herckenrode). De nieuwe 

prijzen voor de respectievelijke licenties en de nieuwe licenties worden 

goedgekeurd.  

Voor de nieuwe licenties (Piraatjes, Recreatief laserschermen en G-sport) zullen de 

aanpassingen aan het Algemeen Reglement gemaakt worden en de aanpassingen 

aan het Algemeen Reglement zal gestemd worden op de AV van oktober 2022. 

- De borgsom en forfaitaire kost: 
De prijs voor de borgsom & forfaitaire kosten blijft ongewijzigd. 

Er zijn geen tegenstemmen en geen onthoudingen. De borgsom en forfaitaire kosten 

worden goedgekeurd. 
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10. AANSTELLEN REKENINGTOEZICHTERS 

Kandidaat: Dhr. Olivier Antonis. 

Er zijn geen tegenstemmen en geen onthoudingen. De kandidatuur van dhr. Olivier 

Antonis als rekeningtoezichter wordt goedgekeurd. 

11. VERKIEZING NIEUWE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

De RvB van de VSB bestaat op dit ogenblik uit 8 leden. Maximaal kunnen er 9 leden toe 
treden tot de RvB. Op dit ogenblik is er één plaats beschikbaar. 
De kandidatuur van mevr. Nathalie Nouwen werd voorgedragen door de club Flanders 
Fencing. 

De secretaris heeft de ontvankelijkheid van de kandidatuur nagegaan (Art. 4.3.5.): 
- Art 4.3.3.: OK 

Een persoon kan maximaal drie aaneengesloten mandaten als lid van de Raad van 
Bestuur uitoefenen. Een nieuwe kandidatuur kan pas gesteld worden na een 
onderbreking van 2 jaar. 

- Art 4.3.4.: OK 
De leden van de Raad van Bestuur mogen geen arbeidsovereenkomst hebben met de 
VSB, zij mogen geen directiefunctie binnen de VSB uitoefenen, en zij mogen geen 
overeenkomst met de VSB aangaan waarbij zij financiële of andere opbrengsten van 
de VSB verkrijgen. 

De kandidatuur van mevr. Nouwen is ontvankelijk. Het secretariaat van de VSB ontving 
één kandidatuur. Er is bijgevolg geen rangschikking nodig van de kandidaten. 

Mevrouw Nouwen stelt zich kort voor. De zoon van mevrouw Nouwen is schermer en 
schermt bij de club Flanders Fencing. Mevr. Nouwen engageert zich makkelijk als haar 
kinderen zich engageren. Ze nam een rol op in het clubbestuur van Flanders Fencing en 
wenst nu toe te treden tot de RvB om vragen uit de club(s) mee te nemen naar de VSB en 
elementen van de VSB makkelijker te laten doorstromen naar de club(s). 

De resultaten van de stemming zijn weergegeven in bijlage A 

Vraag van SK Herckenrode: Is het, indien er in de toekomst nieuwe kandidaten dienen te 
worden verkozen, mogelijk om de cv van de kandidaten tijdig te bezorgen aan de clubs 
zodat binnen de clubbesturen kan overlegd worden wie een geschikte kandidaat is? 
De Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint Michiel Gent vindt dit een terechte 
opmerking en sluit zich aan bij deze vraag. 

Antwoord: De VSB zal in de toekomst een betere tijdsplanning hanteren zodat alle 
relevante info voor de AV tijdig aan de clubs wordt bezorgd. 

De voorzitter dankt de aanwezigen, de vergadering wordt geheven. 
 

Bijlage A: uitslag verkiezing leden RvB 
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