
VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 2 juli 2019- live 

 

A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN 

 
Aanwezig RvB: Erik Swennen, Peter Scheurwegen, Luc Vandingenen, Alain Thielemans, 
Kathleen Kets 
Aanwezige staf: Yannick Germeau 
Verontschuldigd: Gijs Huybrecht 
Afwezig: Joram Maes 

B. GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN (MIN. 5 GOEDKEURINGEN NODIG) 

- Verslag van 04/06/2019: kon niet goedgekeurd worden wegens te weinig antwoorden 

C. RAPPORTERING DOOR DE STAF: 

- rapportering algemene werking: geen speciale zaken 
- topsport: resultaten EK - WK: dezelfde schermers van het EK nemen deel aan het 

WK: Alexandra Gevaert, Aube Vandingenen, Amber De Pestel,  Arnaud Bottecchia 
(ploeg), Jules-Emile De Visscher en Arne De Ridder. 

- Brecht heeft een afrekening gemaakt voor het EK floret /degen en de kosten liggen in 
de lijn van de begroting. Dit zal ook het geval zijn voor de kosten van het WK 
floret/degen. Normaal gezien zal er ongeveer 1500 euro budget nog beschikbaar 
blijven. Dit is geld uit eigen middelen en Yannick stelt voor om deze reserve mee te 
nemen naar volgend jaar (WK Salt Lake City zal een hap uit het budget nemen). 
Yoeri Van Laecke heeft een verduidelijking gevraagd van de vergoedingen die aan 
een bondcoach worden toegekend en de vergadering bespreekt het verschillend 
subsidiëringbeleid van Vlaanderen en Wallonië. 
Yannick bevestigt dat er eerder al afgesproken dat bondcoaches van de ploeg gingen 
vergoed worden indien deze al aanwezig zijn voor de individuele competitie.  

 

 



 
Q = wat is de vergoeding aan de trainers aan Waalse zijde (verplaatsingsvergoeding 
(vlucht + logement + prestaties? ) 
is het gevolg van de subsidiëringproblematiek van Vlaanderen (persoonsgericht) tgo 
Wallonië. 
Peter zal een overzicht opmaken van de verschillende vergoedingen die aan 
coaches/begeleiders/trainers worden toegekend aan Vlaamse en Waalse zijde zodat de 
verschillen visueel worden. Hiervoor zal contact opgenomen worden met Frédéric 
Fenoul. 
 

 

WIE  WAT VERSLAG VAN TIMING SVZ 

     

Peter Tabel 
opmaken met 
systeem 
vergoedingen 
diverse types 
Vlaanderen/W
allonië 

02/07/2019 TBD  

 

- Yannick heeft ook een gesprek gehad met de selectieverantwoordelijken op degen 
Yoeri Van Laecke en Anne Verschraege. Doel was een evaluatie te maken van het 
afgelopen seizoen + even vooruit te blikken. Yoeri zou zich ontfermen over de degen 
dames senioren, Anne over de degen dames junioren, Werner Huysman over de degen 
heren junioren en Frédéric Fenoul over de degen heren senioren. Wie de cadetten zal 
opvolgen is nog niet duidelijk.  

 

 



Uit het gesprek werd besloten dat het belangrijk is dat er vanuit de nationale 
topsportcommissie een duidelijke visie op papier wordt gezet, én dat benadrukt wordt 
dat deze moet gevolgd worden. Hiertoe gaan de richtlijnen van vorig jaar herhaald en 
verduidelijkt worden. 

- Begin volgend seizoen zal er vanuit de VSB een infomail naar de clubs gestuurd 
worden met hierin een herhaling van de do’s and don’ts mbt inschrijven/uitschrijven 
van selectietornooien en zal ook het selectiereglement toegevoegd worden 

- De internationale selectiekalender is bijna klaar 

- Beleidsfocus 2019-2020 moet binnen zijn tegen 31 augustus 2019 

D. OPVOLGINGSPUNTEN (VORIGE) VERGADERING(-EN): 
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Erik georganiseerde 
screening 
website 

05/03/2019 TBD 02/07/2019: 
Tieben bekijkt 
dit deze maand 
- ev ook wiki 

to do all Evaluatiegespre
k: kader, 
doelstellingen 
definiëren, 
evaluatie 

  bepalen welke 
tool, wie 
evaluatie? 
Opnemen op 
stafvergaderin
g van 
september 

 

 



Peter Acties mbt 
goed bestuur 
opnemen met 
Delfien 

18/02/2019 TBD 02/07/2019: 
busy - vervolg 
voor augustus 
2019  zijn 

Erik Contact met 
Frank Apers: 
scheidsrechtsc
ommissie 

04/06/2019 asap DONE 

Peter Prio’s: 
reglement + 
kalender - 
FFCEB 

04/06/2019 asap 02/07/2019- 
DONE 

 
Peter meldt dat er een voorstel van kalender voor de nationale circuits is opgemaakt. Het 
voorstel en het verslag van de vergadering wordt rondgestuurd, maar opmerkingen zijn nog 
welkom (er kunnen dus nog wijzigingen aangebracht worden). 
 
Voor deelname aan internationale wedstrijden zal een ondergrens vastgesteld worden. Een 
schermer zal een minimum aantal punten moeten hebben (waarbij punten op een B-tornooi 
zwaarder gaan doorwegen dan punten op een nationaal tornooi). Deze wijziging kan pas vanaf 
het seizoen 2020-2021 doorgevoerd worden. 
 
 
 
 

 

 



Reglement: er is een akkoord over de toe te passen materiaalnormen (voor nationaal circuits 
en BK’s vanaf seizoen 2019-2020 en vanaf cadet full 800 N). Indien OK, dan komt dit in alle 
reglementen BK en nationale circuits. 
 
To do uit vorig verslag Erik: scheidsrechterscommissie - Frank Apers is voorzitter van de 
nationale scheidsrechterscommissie en zou een eerste vergadering begin juni 2019 beleggen. 
Erik en Nady gaan feedback vragen en extra omkadering geven waar nodig. 
 
OPVOLGINGSPUNTEN STAF: 
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Delfien Google Drive 05/03/2019 TBD aparte administrator maken 
(ev. 2) en nieuwe Google Drive 
op poten zetten 

Yannick boeteclausul
e laattijdig 
inschrijven 
wedstrijden 
FIE/EFC 
opnemen in 
reglement 

06/08/2018 asap 05/03/2019: zit in 
selectiereglement => 
bevoegdheid nationale 
commissie topsport. 
document toelating 
selectietornooien - ook 
toevoegen bij reglement 
EK/WK -  
07/05/2019: to do Yannick: er 
over waken dat dit in het 
reglement komt => augustus 
2019 

 

 



Staf Mijn Relaties: 
contract 
Ophardt:oplei
ding 

04/06/2019 asap  

Delfien Opvragen 
wedstrijddata 
bij clubs 

04/06/2019 asap DONE 

 
 
E. Externe meeting/werkgroepen: nieuws te melden? 

Zie rapportering Staf 

F. VARIA 

❖ Mail Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel Gent m.b.t. Facturatie 
deelname aan tornooien: toelichting is gegeven 

❖ Aanpassing Belgisch Staatsblad - nieuwe bestuurders: Kathleen neemt dit op met 
Delfien 

❖ UBO-register - uitstel tot 30/09/2019: to do Kathleen 
volgens onze statuten moet dit gaan naar een organisatie die gelijkaardige 
doelstellingen hebben.  

❖ Aanwezigheid van de staf op de AV KBFS, VSB en nationale commissies 
(scheidsrechters, wedstrijden, topsport, écussons)  - graag steeds 1 iemand van de staf 
afvaardigen(bv voor resultaten topsport) 

❖ Overleg Erik - Alain EK Veteranen Brussel + Ferrum Vetus Leuven  
❖ Topsport Rvb - invulling - volgende vergadering 
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Kathleen Update BS en 
andere - 
opnemen met 
Delfien 

02/07/2019 asap  

Kathleen UBO-register 02/07/2019 asap  

 
 

Volgende Raad van Bestuur: 
16 juli 2019 (Skype) 

 

 


