
VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 09 oktober 2018 - 
Gent 

A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN 

 
Aanwezig: Erik Swennen, Luc Vandingenen, Peter Scheurwegen,, Joram Maes, Kathleen 
Kets 
 
Verontschuldigd: Johan Vandenbroek, Philippe Danneels 
 
Aanwezige staf: Yannick Germeau  

B. RAPPORTERING STAF 

De aanwezige stafleden brengen verslag uit: 
- 4 Vlaamse jeugdschermers hebben een sponsorcontract van 2 jaar aangeboden 

gekregen van Ullman.  
=> Axelle Wasiak, Jolien Corteyn, Felix Blommaert en Mathieu Nijs hebben 
dit aangeboden gekregen via Sporfect. Axelle Wasiak is niet ingegaan op het 
aanbod (meerjarig contract) 
Het gaat om een volledige uitrusting, een nieuwe volledige uitrusting indien 
een medaille behaald wordt op EK/WK of Spelen en een korting van 20% op 
schermartikelen gedurende een periode van 2 jaar 
=> Mathieu Nijs heeft dit rechtstreeks met Uhlman geregeld 
 

- HOWEST: de staf heeft contacten met Mathieu Loosvelt, prof Biomechanica. 
Schermen zal vanaf komend academiejaar opgenomen worden binnen het vak 
biomechanica i.f.v. casussen maar er zal ook een praktijksessie zijn 

 
 

- Begroting: de begroting 2019 topsport en basiswerking werd voorbereid en wordt eind 
oktober besproken met enkele leden van de Raad van Bestuur VSB. 

 

 



Aandachtspunt: de bekostiging van de deelname degen/floret aan EK/WK neemt een 
serieuze hap uit de eigen middelen van de VSB. Dit kan in 2019 niet zo blijven, dus 
moeten er alternatieve middelen of oplossingen gevonden worden. 
Er worden kort een aantal denkpistes besproken:  

- Strengere toelatingsregels voor deelname EK/Wk => bevoegdheid FSC 
- Beperking van aantal deliberaties binnen 1 leeftijdscategorie (bv 1 deliberatie 

op 3 jaar) 
- Beperking van het aantal tussenkomsten VSB bij een deliberatie (bv 1x 

tussenkomst, voor de andere deliberaties niet meer) 
- Altijd voor 50% laten tussenkomen in de kosten 

 
- Problematiek van clubs die te kampen hebben met te weinig instroom en te weinig 

trainers 
=> inzetten op opleiding (cursus initiator, trainer B, …) 
=> inzetten op initiaties, sportdagen etc. 
=> piste van samenwerking met andere clubs? 

Is een moeilijk probleem dat niet op 1-2-3 op te lossen is. Het is belangrijk dat clubs - 
ook als er niet onmiddellijk een tekort dreigt - blijven investeren in het opleiden van 
trainers en werken aan instroom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Promofilmpje schermen: de aanwezige leden van de Raad van Bestuur feliciteert de 
Staf met het resultaat. Het filmpje wordt ook op de website geplaatst en ook op sociale 
media zal het nog opnieuw gepost worden. 
 

 

 



Wie Wat Verslag 
van 

Timing SVZ 

Staf Promofilmpje 
schermen op 
website plaatsen 
+ opnieuw op 
sociale media 

09/10/2018 te 
bepalen 
door 
Staf 

06/11/2018 

 
- Workload KBFS: de Staf heeft een oplijsting gemaakt van de verschillende taken en 

de tijdsbesteding ervan die ze uitvoeren voor de KBFS. Er wordt een workload van 1 
FTE genoteerd. Dit moet dringend afgebouwd worden, de vertegenwoordigers van de 
VSB in de KBFS brengen dit opnieuw op de agenda. 
 

- Vlagjes schermbroek BEL: offertes en voorbeelden werden bij verschillende 
producenten gevraagd, nog 1 bedrijf komt in aanmerking. Er zal een bepaald aantal 
besteld worden en verdeeld worden bij VSB en de Waalse collega’s. Elke federatie 
staat in voor de eigen verkoop. 
 

- Ploegwerking degen: dit punt wordt toegelicht door Luc Vandingenen. Er wordt 
gewerkt met selectieverantwoordelijken voor de samenstelling van de ploeg. Yoeri 
Van Laecke is selectieverantwoordelijke voor de heren degen (alle 
leeftijdscategorieën), Anne Verschraege is selectieverantwoordelijke voor de dames 
degen (alle leeftijdscategorieën). Er werd afgesproken dat indien de samenstelling van 
de ploeg overwegend uit Vlaamse schermers dan wordt een Vlaamse coach 
meegestuurd en omgekeerd. Bij een gelijke vertegenwoordiging wordt onderling 
afgesproken wie meegaat als coach.  
Vraag: Vlaamse coach: moet die op eigen kosten gaan? Beslissing van de vergadering: 
neen, kosten (te bepalen - opsommen welke) worden vergoed, maar de financiering 
hiervan moet bekeken en begroot worden. 
 

- Gebruik schermzaal/krachtzaal degen/floret => Technisch Directeur Topsport Skype 
Sport Vlaanderen 11/10/2018 

 

 



 
- Topsport: feedback Technisch Directeur Topsport 

- Sportieve resultaten afgelopen maand: 
- Top 16 (sabel) 

→ Konin (EFC U17): Lester Kurvers (14e) en Gijs 
Vannieuwenborgh (15e) 

→ Gent (FIE satelliet): Jolien Corteyn (13e) en Arne De Ridder 
(15e) 

 
- Belangrijkste wedstrijden op de planning komende maand: Youth Olympic 

Games (1-20/10/2018) met Jolien Corteyn en Axelle Wasiak. 

C. GOEDKEURING VAN VERSLAGEN 

Goedkeuring verslag 04/09/2018: 6 bestuurders keurden het verslag goed zonder 
opmerkingen 
Goedkeuring verslag 25/09/2018: onvoldoende antwoorden, Kathleen Kets stuurt een rappel.  

GROEN = AFGEWERKT 

OPVOLGINGSPUNTEN RAAD VAN BESTUUR: 

 

Wie Wat Verslag 
van 

Timing SVZ 

Peter FFCEB vragen 
asap te factureren 
en vervolgens het 
saldo te betalen 
aan de VSB 

06/08/2018 asap Peter stuurt een mail naar 
Mevr. Cécile Coquerelle 
=> 9/10/2018 - Peter heeft de 
bedragen opgevraagd bij 
Delfien => 06/11/2018 

Peter/Joram/ Huishoudelijk 
Reglement 

 22/08/20
18 

09/10/2018: SVZ: laatst 
punten en komma’s worden 

 

 



mogelijk 
laatste 
vergader
ing  

op hun plaats gezet => 
06/11/2018 
 

RvB ok 
materiaalbonnen 
voor instappers 
indien budget van 
Sport Vlaanderen 

04/09/2018 asap 09/10/2018: done. 2018 = 
budget. 2019: moet 
opgenomen worden in 
budget 

Kathleen Aanpassen 
arbeidsreglement 
VSB 

04/09/2018 na 
contactn
ame 
Ariane 

09/10/2018: bijlage aan de 
arbeidsovereenkomst is 
opgevraagd => 06/11/2018 

 

OPVOLGINGSPUNTEN STAF: 

Wie Wat Verslag 
van 

Timing SVZ 

Staf registratie 
thuiswerk en 
afwezigheden
: kalender 
uitbreiden 
voor 
thuiswerk 

06/08/2018 asap 09/10/2018: done:  
Toelichting zie verder 

Yannick Extra subsidie 
Sport 
Vlaanderen 

  09/10/2018 SVZ => zie 
toelichting hieronder 
Feedback van de Task Force 

 

 



Gebruik van schermzaal voor 
degen en floret 
Gebruik van de krachtzaal 

Staf Oplijsten 
taken verricht 
voor KBFS + 
high level 
workload per 
taak 

06/08/2018 tegen RvB 
KBFS van 
12 
september 
2018 

09/10/2018 

Staf Controle 
cijfers 

04/09/2018 RvB 
oktober? 

09/10/2018 => eind oktober 

 

Thuiswerk: indien medewerkers opteren voor structureel thuiswerk (= max. 2 dagen/week) 
dan moeten zij hiervoor een bijlage aan de arbeidsovereenkomst ondertekenen én moeten de 
thuiswerkdagen voor aanvang geregistreerd worden. Deze kalender moet toegankelijk zijn 
voor de werkgever. 
Bij occasioneel thuiswerk moet geen bijlage aan de arbeidsovereenkomst ondertekend 
worden, maar moet wel voorafgaand aan het thuiswerk de toestemming van de werkgever 
gevraagd worden. 
 
Technisch Directeur Topsport: op 11/10/2018 is er een conference call met Sport 
Vlaanderen. De Raad van Bestuur vraagt speciale aandacht voor: 

- Schriftelijke feedback van de Task Force 
- Schriftelijke instructies van Sport Vlaanderen ivm gebruik van de schermzaal voor 

degen en floret 
- Schriftelijke instructies van Sport Vlaanderen ivm het gebruik van de nieuwe 

krachtzaal 
- Schriftelijke informatie mbt de bijkomende subsidie Sport Vlaanderen 

 
Het is belangrijk dat afspraken altijd schriftelijk bevestigd worden. In het verleden is het te 
vaak gebeurd dat er zaken werden afgesproken zonder bevestiging. 

 

 



 
D. Externe meeting/werkgroepen: nieuws te melden? 

- KBFS: kort aan bod gekomen, vooral mbt workload Staf 
- Degenproject: zie hoger 
- Scheidsrechterscommissie: (JM) 

Het is de bedoeling dat er nationale Werkgroep Scheidsrechters wordt 
opgericht en Kevin De Wit is hiervoor in gesprek met de Waalse collega’s. 
Aan Waalse zijde  is Jeffrey Delattre het aanspreekpunt. De vergadering 
bevestigt dat het niet niet de bedoeling is om naast de federale werkgroep nog 
een regionaal scheidsrechtersorgaan te laten bestaan. Joram Maes bevestigt dit 
aan Kevin. 
Opmerking: na statutenwijziging kan de KBFS een federale werkgroep 
scheidsrechters oprichten. Het officiële luik kan dus pas volgen na goedkeuring 
van de gewijzigde statuten van de KBFS, voorzien op 24/10/2018. 
 
Het is belangrijk dat er nu stappen vooruit worden gezet en dat er concrete, 
schriftelijke afspraken gemaakt worden m.b.t.: 

- Scheidsrechtersvergoeding 
- Uniformiseren scheidsrechtersopleiding 
- Integratie scheidsrechtersopleiding in gradensysteem 

 

Wie Wat Verslag 
van 

Timing SVZ 

Joram Bevestiging 
aan Kevin dat 
er enkel een 
federale 
werkgroep 
scheidsrechter
s moet blijven 
bestaan. 
Graag ook 

09/10/2018 asap 06/11/2018: 

 

 



snelle actie 
m.b.t. 
uniformiserin
g 
scheidsrechter
vergoeding 

 
 

E. VARIA 

- Scheidsrechtersweekend: moeten ouders die deelnemen aan het 
scheidsrechtersweekend een administratieve licentie nemen? Antwoord: neen. Maar 
als ze geslaagd zijn en praktijkexamen willen doen, dan moeten ze wel een 
administratieve vergunning nemen.  

- Deelnameprijs van ouders aan het scheidsrechtersweekend = dezelfde als schermers 
die deelnemen. 

- Skype-vergadering: de Skype-vergadering van 16/10/2018 wordt geannuleerd, er 
wordt geen nieuwe datum geprikt. De volgende vergadering van de Raad van Bestuur 
is dus de live vergadering in Gent 

- Johan Vandenbroek kondigt aan dat hij om privé-redenen zijn ontslag indient als 
bestuurder bij de Vlaamse Schermbond.  

 
Volgende Raad van Bestuur: 

6 november (Gent) 

 

 


