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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND 
VZW GEHOUDEN donderdag 17 november 2022 om 20u, 
Sportcentrum Schotte Aalst. 
 

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

KATHLEEN MONTEN, JORAM MAES, NATHALIE NOUWEN, GERT VAN DYCK, JOSEF 

SZEKERES(gecoöpteerd).  

Verontschuldigde bestuursleden:  

Aanwezige stafleden: 

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

Verontschuldigde stafleden: 

 CEDRIC WALLARD 

Aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde clubs: 

De Maneschermer bij volmacht vertegenwoordigd door de heer MATHIAS HUYBENS. 

Schermkring Herckenrode bij volmacht vertegenwoordigd door de mevrouw NELE 

SCHOUTERDEN. 

KSSMA bij volmacht vertegenwoordigd door mevrouw CLAUDINE GEIRNAERT. 

Schermclub Parcival bij volmacht vertegenwoordigd door mevrouw NATHALIE NOUWEN. 

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

Schermclub Latem-Deurle bij volmacht vertegenwoordigd door de heer PETER 

SCHEURWEGEN. 

SC DE HALLEBARDIERS bij volmacht vertegenwoordigd door de heer MATHIAS HUYBENS. 

SC Flanders Fencing vertegenwoordigd door de heer JOSEF SZEKERES. 

SA Wezowski vertegenwoordigd door de heer Jean-Paul VANCEULEBROECK. 

Scherma Aalst bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Luka De Mulder. 

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

SC Vast Als Eik bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Koen Nijsen. 

SC Excalibur bij volmacht vertegenwoordigd door mevrouw Sofie De Smedt 

SG De Klauwaerts bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Gert Van Dyck 

SK Lafayette bij volmacht vertegenwoordigd door mevrouw Claudine Geirnaert 

Schermkring Skirmjan bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Koen Nijsen 

Verontschuldigde clubs: Antwerps Schermcentrum, KTSC – Catena, Jarnac, Omnisword, De 

Tempeliers. 

Overige aanwezigen: Alain Thielemans, Yoeri Van Laecke, Jules-Emile De Visscher, Seppe Van 

Holsbeke, Lieven De Wandel, Anja Van Delsen, Jeroen Van Coppenolle. 
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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 16 van de 21 clubs aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht. Het totaal van de 
aanwezige stemmen bedraagt 1091,25 (88,36%) op een maximum van 1235 stemmen. 

Het aanwezigheidsquorum van 50% van het totale aantal stemmen en het bijkomende 
quorum van minimaal de helft van de effectieve leden (agendapunt 10) werd behaald. 
 

2. ACTEREN STAKING VAN DE ACTIVITEITEN DC RHEYNAERDE EN FUSIE MET SK ST-NIKLAAS 

DC Rheynaerde heeft zijn activiteiten gestopt en is gefusioneerd met SK St-Niklaas. Er zijn een 

8-tal schermers getransfereerd. We stellen vast dat in drie seizoenen, drie clubs gestopt zijn. 

De clubbesturen zitten op hun tandvlees. De VSB stelt zich de vraag hoe we hier op termijn 

kunnen ondersteunen. Enig positief nieuws is wel dat er minder clubs zijn, maar meer 

schermers. De RvB van de VSB vraagt alle clubs om bij problemen tijdig een signaal te geven 

of hulp te vragen. De VSB probeert waar mogelijk te helpen of door te verwijzen. 

 

3. STEMMING OVER HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 22 MAART 2022 

Het verslag van de AV van 22.03.2022 wordt goedgekeurd. (Bij de stemming zijn er geen 

tegenstemmen, geen onthoudingen).  Het verslag is goedgekeurd. 

 

4. VOORSTELLING PROJECT NIEUW TOPSPORTBELEIDSPLAN 3 WAPENS – VLAAMSE SCHERMBOND EN 

VOORSTELLING INSPRAAKPROCEDURE 

Sport Vlaanderen heeft aangegeven om de zaken anders aan te pakken m.b.t. het topsportbeleid. 

Sinds begin dit jaar werden de kaarten heel vaak geshuffeld, alles moet opnieuw worden 

uitgedacht. Er werd een werkgroep gestart om het plan uit te denken en op te maken. De 

werkgroep bestaat uit Erik Swennen (voorzitter), Wojtek Van Barneveld (TDT & coördinator 

ongesubs. Wedstrijdsport), Josef Szekeres (RvB), Gert Van Dyck (RvB), Nathalie Nouwen (RvB), 

Kathleen Monten (RvB), Mathias Huybens (Dir. Alg. Werking). 

Het plan werd opgemaakt met volgende elementen in het achterhoofd: 

- het vergroten van de recruteringsvijver van de topsporters 

- het creëren van een gelijkmatiger traject naar topsport 

- een duidelijker bewustwordingsproces (keuze voor de topsport) 

- een breder begeleidings- en ondersteuningstraject 

- trajecten op maat: afgesteld op de persoon & wapenspecifiek 

- brede draagkracht binnen de federatie 

- het stoppen van de talentenvlucht naar Wallonië 

- Betere en gelijkwaardige samenwerking op nationaal vlak. 

Het nieuwe plan omvat 3 niveaus voor elk van de drie wapens: 

- Niveau 1: talentdetectie 

- Niveau 2: vervolmakingsniveau (= huidige topsportschool) 

- Niveau 3: Topsport 

De verschillende niveaus worden uitgelegd en overlopen. Dit plan beoogt niet enkel de 
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individuele schermers, maar tevens de schermers die als ploeg sterke prestaties leveren. De 

presentatie van dit nieuwe plan en bijhorende audioverslag kan u vinden via volgende link: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/12kLmJEm90MKua9J6zYSRdYPRs_OvGC2A?usp=share_

link 

 

Tijdsperspectief 

De huidige topsportwerking zou verder lopen tot het einde van het schermseizoen 2023-2024. 

In de periode dec. 2022 – aug. 2023 zal het nieuwe beleidsplan gefinaliseerd worden door de 

werkgroep met inbreng van de betrokkenen. Van feb.– april 2023 worden er zes werkgroep 

vergaderingen voorzien, in mei – juni 2023 zal alle verzamelde informatie samengevoegd 

worden en verwerkt worden door de werkgroep. Het topsportbeleidsplan zal in aug. 2023 

gepresenteerd worden aan Sport Vlaanderen en subsidies zullen aangevraagd worden. 

De transitie en implementatie van de nieuwe topsportwerking zal ingang vinden in het 

schermseizoen 2023-2024. 

Vraag  Confrerie: (Op slide 11 van de presentatie wordt een tabel getoond met 3 grote trappen 

(internationaal, vervolmaking, niveau (OP2) en drie kleuren (blauw, geel, groen)). Werden de 

gegevens uit deze tabel afgetoetst aan resultaten uit het verleden en van het heden? 

Antwoord: De TDT heeft deze tabel opgesteld enerzijds vanuit de eigen trainersvisie van een 

gewenst/ideaal traject, anderzijds werd dit afgetoetst met andere trainers. Vervolgens werden 

ook resultaten van schermers uit het verleden op dit traject gelegd. De groene zones in de tabel 

zijn de delen waar de middelen van SV ter beschikking komen, gele zone is een ‘milder traject’, 

dat vermijdt  dat er op elke leeftijd al zware eisen worden gelegd. Voor individuele schermers 

(subtop) die bepaalde criteria individueel niet zouden halen, maar in ploeg wel is er de 

mogelijkheid dat de ploeg voor ondersteuning in aanmerking komt. 

Vraag SC Parcival: De werkgroepen die in het voorjaar zullen gehouden worden behandelen de 

topsport. Recreatieve clubs hoeven hier niet aan deel te nemen? 

Antwoord: Alle schermclubs zijn welkom om deel te nemen aan deze werkgroepen, deze 

werkgroepen staan open voor alle clubs. Recreatieve clubs worden aangemoedigd om aan deze 

werkgroepen deel te nemen, om de selectievijver zo groot mogelijk te houden. Jongeren kunnen 

op verschillende momenten instappen in het traject of hiervoor geselecteerd worden. 

Vraag Confrerie: Wat was de reactie van SV wanneer dit nieuw ontwerp van het topsportbeleid 

aan hen werd gepresenteerd? 

Antwoord: SV heeft goed geluisterd en de vragen die ze hadden werden gesteld. De VSB kreeg op 

het ogenblik van de voorstelling nog geen duidelijk eenduidige reactie van SV. Het nieuw 

ontwerp van dit topsportbeleidsplan werd niet afgebroken. We voelen dat er een andere wind 

begint te waaien in SV. Er is de overgang naar de drie wapens en SV ziet de (klassieke) 

topsportschool niet meer als ideale vorm om topsporters te vormen die op latere leeftijd pieken. 

Het zal belangrijk zijn om eerst een goed onderbouwd traject voor te leggen en daar dan 

vervolgens een budget aan te koppelen (i.p.v. uit te gaan van een budget). 

Vraag Confrerie: Heeft de transitie van (top)sporters van Vlaanderen naar Wallonië een effect 

gehad in SV?  

Antwoord: SV heeft op de transitie van sporters van Vlaanderen naar Wallonië geen reactie 

http://www.vlaamseschermbond.be/
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gegeven, maar het is SV zeker niet onopgemerkt voorbij gegaan. 

Vraag Confrerie: Wanneer de schermers in de groene zone komen in het model, dan is er 

ondersteuning beschikbaar vanuit de VSB? 

Antwoord: Van zodra een schermer in de groene zone van het model komt, kan men individueel 

bij SV ondersteuning aanvragen. De financiering zal gebeuren vanuit SV. Het idee is om 

ondersteuning van SV aan te vragen voor het gele traject vanuit de VSB en de mogelijkheid te 

behouden van zodra een schermer/ploeg in de groene zone komt dat de schermer/ploeg 

vervolgens individueel bijkomende ondersteuning kan aanvragen bij SV. 

 

Mededeling TDT & coördinator niet-gesubsidieerde wedstrijdsport 

Wojtek stopt per 1 december 2022 bij de VSB, na december blijft Wojtek beschikbaar voor de 

werkgroep Topsport als adviseur. Lopende zaken zullen opgenomen worden door de directeur 

algemene werking, Mathias Huybens. 
 

5. BELEIDSFOCUSSEN BASISWERKING VLAAMSE SCHERMBOND 

Het beleidsplan 2021-2024 van de VSB blijft behouden aangevuld met de beleidsfocussen (BF). 

Voor 2023 werden volgende BF aangevraagd: 

BF -SKO (= sportkaderopleiding – Achter de schermer) 

Hiermee wensen we instroom, doorstroom en valorisatie te realiseren binnen de trainers en 

scheidsrechters, trainersopleidingen te organiseren en te faciliteren (e-learning, gamification, …) 

BF – VSB Piraatjes 

We wensen een nieuwe doelgroep aan te spreken, het ledenaantal te laten toenemen en 

jongeren warm te maken voor een (levens)lange participatie. 

BF – Laserschermen 

We wensen deze tak van het schermen verder te laten ontwikkelen, het ledenaantal te laten 

stijgen en verder in te zetten op het opleiden van mensen voor laserschermen. 

BF – Activatie van vrouwen/meisjes binnen de sport 

Met deze nieuwe BF wensen we het aantal meisjes/vrouwen binnen de sport te laten groeien en 

dit zowel als schermer, trainer, scheidsrechter, bestuurder. 

BF – Jeugdsport (Gemaskerd Plan) 

Met deze BF willen we de schermclubs met jeugdwerking ondersteunen om de kwaliteit van hun 

werking en hun integriteitsbeleid gradueel uit te bouwen. 

Vraag SK Herckenrode: Wat is het nut van de grote bevraging (o.a. rond materiaal) binnen dit 

project? Werd er iets gedaan met al deze verzamelde info? 

Antwoord: Met de gegevens kreeg de VSB een zicht op een aantal noden binnen een aantal clubs. 

De VSB probeert de clubs met de meest dringende noden vervolgens te ondersteunen/helpen 

(vb.: een 3-tal clubs had een dringende nood aan trainingsruimte). 
 

6. MELDING OA. UKR LICENTIE 2022-2023 & OPHARDT SYSTEEM 

Als uw club leden heeft die uit Ukraïne afkomstig zijn en vallen onder het speciale statuut van 

tijdelijke ontheemden (uitvoeringsbesluit 2022/382 van de Raad van Europa) kan u voor deze 

leden een licentie aanvragen in Ophardt. De wijze om de licentie aan te vragen is net zoals voor 

een ander lid. Van zodra u de licentie heeft aangevraagd, gelieve een mailtje te sturen naar het 
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secretariaat met de naam van de leden uit Ukraïne en het factuurnummer van deze aanvraag. 

Het secretariaat zorgt vervolgens voor een creditnota voor de (deel)factuur (t.w.v. het bedrag 

van de aangevraagde licenties). Als club betaalt u enkel het bedrag van de factuur van de gewone 

licentie (leden niet uit Ukraïne). De licenties zullen worden goedgekeurd door het secretariaat. 

Vraag SK Herckenrode: Er is een probleem met het toekennen van nieuwe leden aan de clublijst 

in Ophardt. Dit lukt niet meer wanneer het clublid eerst een eigen account heeft aangemaakt, 

vroeger lukte dit, nu niet meer. Kan ervoor gezorgd worden dat opnieuw werkt, a.u.b.? 

Antwoord: De laatste periode zijn er heel wat wijzigingen geweest in Ophardt. Dit zal 

nagevraagd worden bij de verantwoordelijke van Ophardt om deze functie te herstellen/ 

behouden. Van zodra we eventueel een nieuwe procedure ontvangen hiervoor zal dit 

gecommuniceerd worden.  

 

7. VRAAG SC PARCIVAL M.B.T. STAND VAN ZAKEN SPONSORDOSSIER BV CUTAWAY 

Vraag SC Parcival: SC Parcival hoorde veel geruchten i.v.m. dit sponsordossier, maar wat werd er 

juist met dit project gedaan? De start van dit dossier kon gelezen worden in een verslag van de 

RvB, maar het verdere verloop of de uiteindelijke uitkomst van dit dossier kon in geen enkel 

verslag verder worden opgevolgd. 

Antwoord: Op het einde van het schermseizoen 2021-2022 werd de VSB benaderd door Dhr. Jan 

Reynaers als vertegenwoordiger van BV CUTAWAY met een ontwerp van een 

sponsorovereenkomst voor het schermseizoen 2022-2023. Deze ontwerpovereenkomst vertrekt 

vanuit een rechtstreekse sponsoring aan een specifiek genoemde hoofdcoach en een nader te 

bepalen lijst schermers. 

Er valt onmiddellijk op te merken dat het niet gaat om een daadwerkelijke sponsoring van de in 

het ontwerpcontract vermelde “gesponsorde”,i.e. de VSB. Dit gaat in tegen het concept van een 

sponsorovereenkomst. Bovendien diende de VSB wel in te staan voor de verwerking van de 

administratie. 
 

Gelet op de tijdsdruk (start voorzien 01.09.2022) werd dit besproken op een officiële RvB en via 

veelvuldig mailoverleg binnen de RvB. De RvB formuleerde volgende knelpunten: 

- Een VSB- project wordt geleid door de TDT (in overleg/dialoog met de gekozen coach) 

- Een VSB- project wordt bij voorkeur bekeken als een meerjarig project (i.p.v. een jaarproject). 

- Schermers worden geselecteerd a.d.h.v. objectieve criteria. 

- VSB moet tenminste vergoed kunnen worden voor het meerwerk. 

De knelpunten werden in alle transparantie aan de sponsor overgemaakt.  

Hoewel er op bepaalde punten consensus kon worden bereikt, weigerde de sponsor om een 

contract voor langer dan 1 jaar af te sluiten en ook maar enige vergoeding voor geleverde 

administratie te voorzien. 

Na het antwoord van de sponsor besloot de RvB dat het niet mogelijk was om in te gaan op deze 

overeenkomst en werd voorgesteld om dit verder te beschouwen als een private sponsoring van 

individuele schermers volgens de criteria eigen aan de sponsor. Dit is voor zover wij weten ook 

zo verder uitgewerkt door de sponsor. 

http://www.vlaamseschermbond.be/
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De RvB vindt de opmerking terecht dat dit dossier niet meer op te volgen was in verslagen van 

de RvB, zoals eerder gemeld is dit gedeeltelijk te wijten aan het korte tijdsbestek dat 

voorhanden was en de verlofperiode (juli-aug.) waarin het gebeuren zich afspeelde. De RvB 

probeert in de toekomst hier meer aandacht aan te besteden, zodat de clubs het denkproces 

kennen en dossiers beter kunnen volgen.  

 

8. TOELICHTING PROJECT BENELUX CUP EN BENELUX KAMPIOENSCHAP 

Na een intentieverklaring te hebben ondertekend in maart 2022, een kick-off meeting in mei 

2022, werd in een follow-up vergadering (aug. 2022) beslist om tijdens het seizoen 2022-2023 

enkel een BENELUX- cup te organiseren (enkel senioren op 3 wapens; 2 wedstrijden/wapen). De 

uitgewerkte regelgeving voor deelname aan deze wedstrijden werd in september 

gecommuniceerd via de KBFS. Op basis van de resultaten van deze wedstrijden zal er een 

klassement opgemaakt worden. We hopen dat dit kan groeien en op termijn uitbreiden naar een 

kampioenschap. 

Volgende wedstrijden vallen onder deze BENELUX Cup: 

Degen: 26/11: Luxemburg – 10/12: ’s Hertogenbosch 

Floret: 26/11: Gembloux – 21-22/01: Amsterdam 

Sabel: 26/11: Gembloux – 21-22/01: Amsterdam 

Vraag KSSMA Ronse: De data voor de wedstrijden zijn eerder ongelukkig gekozen. 

Antwoord: Er is in de volledige kalender van het schermseizoen heel weinig speelruimte, alles 

zit op elkaar gepakt. 

Vraag Confrerie: Waarom werden geen drie wedstrijden per wapen gekozen, waarvan er eentje 

in België kon doorgaan? 

Antwoord: Voor deze eerste editie was dit niet onmiddellijk haalbaar (voor de drie wapens), in 

de toekomst zal er gekeken worden om deze BENELUX Cup uit te breiden naar een derde 

wedstrijd per wapen in België. 

 

9. BEDANKING (PAUL CORTEYN, KRISTOF DE LAMPER, ALAIN THIELEMANS) 

De voorzitter dankt de leden van de RvB die dit jaar hun mandaat vrijwillig hebben beëindigd 

voor hun inzet en medewerking de voorbije periode. Kristof De Lamper was enkele jaren lid van 

de RvB, voornamelijk met een achtergrond in marketing & sponsoring, Alain Thielemans was lid 

van de RvB als penningmeester.  

De samenwerking met Paul Corteyn werd eind deze zomer niet verder gezet, na het eindigen van 

de subsidiëring voor één van de schermers door SV. De voorzitter wenst Paul van harte te 

bedanken voor de voorbije jaren voor al het werk in de topsportschool en het coachen en 

begeleiden van de verschillende schermers. Alle drie wordt een geschenk aangeboden 

(/meegegeven met een vertegenwoordiger van hun club).  
 

10. STEMMING COÖPTATIE VAN JOSEF SZEKERES ALS BESTUURDER 

Eerder dit jaar kondigde Alain Thielemans aan te stoppen als penningmeester binnen de RvB. Bij 

deze gelegenheid was er een mogelijkheid om tijdelijk een nieuwe penningmeester te coöpteren, 

op de eerste volgende AV dient de vergadering hier over te stemmen om de coöptatie (al dan 
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niet) te bekrachtigen. 

Josef Szekeres was tijdens de AV digitaal aanwezig, hij werd kort voorgesteld, Josef heeft geen 

economische banden met de VSB en heeft geen voorgaande mandaten. Hij werd voorgedragen 

door SC Flanders Fencing. 

De kandidatuur van Josef Szekeres is dus ontvankelijk (geen inbreuk op Art. 4.3.3. en 4.3.4.) 

Voor de stemming worden twee vrijwillige stemopnemers gevraagd. Jules-Emile De Visscher en 

Jeroen Van Coppenolle stellen zich kandidaat als stemopnemers. 

Resultaat: 16 clubs hebben voor gestemd, Josef kreeg 1091,25 stemmen. Josef werd bekrachtigd 

als bestuurder van de VSB, hij zal de functie van penningmeester opnemen. 
 

11. VOORUITZICHT BEGROTING 2023 

Voor de begroting van 2023 houden we rekening met een inflatie van 8% op de lonen en een 

inflatie van 5% op de werking. Net zoals de voorbije jaren blijft de afhankelijkheid van de 

subsidies zeer groot en de vrije marge om beleid mee te voeren blijft zeer klein. Zoals de vorige 

jaren houden we rekening met een deficiet van €5000-€7000 als we ‘niets nieuws’ doen. Het zal 

een en-en – verhaal moeten worden: 

- we blijven inzetten op het projecten uit het jaaractieplan/BF (we pogen het ledenaantal te laten 

stijgen) 

- we gaan creatief inspelen op de BF. 

- we gaan meer werk maken van alternatieve inkomsten: sponsoring, scherminitiaties in 

eigenbeheer, andere fundraising events, … 

 

12. HERHALING JAARREKENING 2021 

Op de AV van 22 maart 2022 werd de stemming van de jaarrekening 2021 uitgesteld omdat er 

onduidelijkheid was over de eigen inbreng van de VSB in de lonen van de TS. Op 1 augustus 

2022 werd de gecontroleerde rekening overgemaakt aan de clubs met een begeleidend schrijven 

dat de aanpassingen duidt. Zeven clubs (497 stemmen) hebben voor goedkeuring van de 

jaarrekening 2021 gestemd, 1 club (185,25 stemmen) stemde tegen. De jaarrekening werd 

goedgekeurd. De belangrijkste aanpassing in de jaarrekening 2021 werden nogmaals duidelijk 

naar voor gebracht. 

13. STEMMING KWIJTING BESTUURDERS BOEKJAAR 2021 

Er wordt overgegaan tot de stemming van de kwijting van de bestuurders voor het boekjaar 

2021. (Er zijn geen tegenstemmen, geen onthoudingen). Er wordt kwijting gegeven aan de 

bestuurders voor het boekjaar 2021. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen, de vergadering wordt geheven. 
 

Bijlage A: uitslag coöptatie penningmeester. 

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