
 

 

 

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 5 juni 2018 

A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN 

Aanwezig: Erik SWENNEN Joram MAES, Luc VAN DINGENEN, Peter SCHEURWEGEN 

Verontschuldigd: Kathleen KETS, Philippe DANNEELS Johan VANDENBROEK 

Aanwezige staf: Nihil 

B. GOEDKEURING VERSLAGEN 

Volgende verslagen werden elektronisch goedgekeurd: 

● Verslag van de AV van 28/03/2018 

● Verslag RvB van 21/03/2018 – 03/04/2018 – 24/04/2018 – 08/05/2018 

● Het verslag van de vergadering van 23/05/2018 kon niet worden goedgekeurd gezien 

het quorum niet werd bereikt. Er wordt Kathleen Kets gevraagd de elektronische 

goedkeuringsprocedure ook voor dit verslag te lanceren. 

C. RAPPORTERING STAF 

Er was geen staflid aanwezig. 

De RvB wenst de staf eraan te herinneren dat de aanwezigheid van een rapporterend staflid 

cruciaal is voor een goede samenwerking tussen de staf en de RvB en een uitgelezen gelegenheid 

om probleempunten nader toe te lichten. 

De RvB verwacht dan ook dat de stafleden die aangeduid werden voor de rapportering, 

behoudens overmacht, aanwezig zijn op de RvB om deze rapportering te verzekeren. Zij dienen 

de nodige schikkingen te treffen in hun agenda opdat hun aanwezigheid verzekerd zou zijn. 

 

 

 

D. VERSLAG VERGADERING VAN 29/05/2018 INZAKE DE HERVORMING VAN DE 

SCHEIDSRECHTERSOPLEIDING (GRADENSYSTEEM + VISIE OP NATIONAAL NIVEAU) 

Joram MAES rapporteert over de vergadering. Er werd een analyse gemaakt van de verschillende 

graden in het domein van de scheidsrechter competenties.  

Voor de basisvorming zullen fiches en modellessen worden uitgewerkt die ter beschikking van 

de clubs zullen worden gesteld. 

Voor het blauwe niveau zullen gevormde scheidsrechters worden ingeschakeld als 

“evaluatoren” om de clubs te helpen bij de evaluatie van hun kandidaten in dit niveau. De VSC 

werk hiervoor momenteel het framework uit. 



 

 

 

 

E. STAND VAN ZAKEN DEGENPROJECT 

Luc VAN DINGENEN licht het project toe. De RvB vraagt extra aandacht te besteden aan de 

coördinatie met de K.B.F.S en de F.F.C.E.B. om dit project duidelijk te situeren in de verschillende 

werkingen die op stapel staan nl. deze op niveau VSB, F.F.C.E.B. en K.B.F.S. Een duidelijke en 

open communicatie hierover is noodzakelijk om misverstanden te voorkomen die het project 

zouden kunnen hypothekeren. 

F. STAND VAN ZAKEN WERKGROEP KALENDER 

De RvB drukt zijn bezorgdheid uit over de scoop van deze werkgroep. 

De bedoeling van deze WGp is om tot drie circuits te komen op verschillende levels: 

Basis level:  

Het samensmelten van de VSB (LSB) ontmoetingen met het circuit “Coupe de l’Avenir” tot één 

“instap circuit” met een zestal wedstrijden gelijkmatig verspreid over het schermseizoen. 

Intermidate level: 

● Op het niveau miniemen  

Het CJL uitbreiden naar alle wapens om te komen tot een circuit van een zestal 

wedstrijden verspreid over het volledige schermseizoen en geografisch gespreid over 

het gehele land. Dit circuit zal aanleiding geven tot het opstellen van een ranking voor de 

miniemen.  

● Op het niveau cadetten en junioren 

Het finetunen van het NC op het niveau cadetten en junioren. 

Upper level: 

Introduceren van een level tussen het huidige NC en de EFC/ FIE-wedstrijden, hierbij wordt 

gedacht aan de B-wedstrijden in Frankrijk en evt. de A Wedstrijden in Duitsland. 

De uitwerking van de wedstrijdkalender voor het seizoen 2018 / 2019 is niet de taak van deze 

WGp, dit zal door de stafleden van de beide regionale bonden moeten gebeuren. De regionale 

bonden of het FSC kunnen dan bij litiges, bemiddelen tussen de organisatoren van de 

verschillende wedstrijden die met elkaar conflicteren. 

In dit kader wordt Delfien Lybaert gevraagd een mail te sturen naar alle clubs van de VSB om 

hun intenties tot wedstrijdorganisatie in het seizoen 2018 / 2019 ASAP op te vragen. Er wordt 

Matthias Huybens gevraagd ASAP een eerste ontwerp van Vlaamse kalender te maken zodat 

deze kan afgetoetst worden aan het ontwerp van Waalse kalender. 

G. STAND VAN ZAKEN HERZIENING  HUISHOUDELIJK REGLEMENT 



 

 

 

Op 20/06/2018 zal een werkvergadering plaatshebben tussen de clubs die aanpassingen 

hebben voorgesteld en de coördinatoren van deze herziening. Het uiteindelijke doel blijft te 

kunnen stemmen over de aanpassing op de AV van Oktober 2018. 

H. RICHTLIJNEN INDIENEN KOSTEN VOOR UITGAVEN GEDAAN IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE 

VSB. 

De mail met de richtlijnen werd aan alle medewerkers overgemaakt en is van toepassing op alle 

uitgaven van 05/06/2018. 

I. STAND VAN ZAKEN FEEDBACK VAN DE CLUB OP DE FLYER 

Aan Mathias Huybens wordt gevraagd de definitieve pdf-versie te maken en ASAP te versturen. 

Het versturen in augustus is volgens de RvB te laat, verschillende clubs organiseren nog 

initiaties in juni en moeten dan over deze folders kunnen beschikken. 

 

J. VARIA 

Er wordt gevraagd na te kijken of de vraag voor de verlenging van de detachering van Paul 

CORTEYN al binnen gekomen vanuit Onderwijs. 

 

Volgende Raad van Bestuur: 26 juni 2018 (Skype) 


