
VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 7 mei 2019- Live 

 

A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN 

 
Aanwezig RvB: Erik Swennen, Peter Scheurwegen, Luc Vandingenen, Joram Maes, Kathleen 
Kets 
 
Aanwezige staf: Mathias Huybens, Yannick Germeau 
 
Verontschuldigd: 
 
Afwezig: Philippe Danneels 

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

- Verslag van 19/03/2019: het verslag kan niet goedgekeurd worden  
- Verslag van 02/04/2019: het verslag kan niet goedgekeurd worden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



C. OPVOLGINGSPUNTEN VORIGE VERGADERINGEN: 

 

WIE  WAT VERSLAG VAN TIMING SVZ 

Erik nationale 
scheidsrechters
- commissie 
overleg 
samenwerking 

05/03/2019 asap 19/03/2019: 
busy, mail is 
verstuurd naar 
Nady 

     

Erik Sponsorvoorst
el Clubinkt: bij 
interesse 
contact 
opnemen met 
Ivo 

05/03/2019 asap 07/05/2019: 
DONE door 
actie/vraag van 
Yannick 

Erik georganiseerde 
screening 
website 

05/03/2019 TBD 19/03/2019: 
NSY 

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

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

 
 
 

 

 



Deontologische code:  
- vooral het verwacht gedrag moet beschreven worden 
- Volgens het art 4.3.4. van het Huishoudelijk Reglement is de deontologische code van 

toepassing op het "bondskader" van de VSB 
Dit  "bondskader" is gedefinieerd in Art. 3.2.1 van het Huishoudelijk Reglement: 
"Alle leden van de Raad van Bestuur, de medewerkers (onder arbeidscontract of 
verbonden door een contract van levering van diensten), de leden van commissies en 
cellen van de VSB en eenieder die gemandateerd is om de VSB officieel te 
vertegenwoordigen t.o.v. derden. " 
Agendapunt AV 11 juni 2019:  

- voorstelling van de tekst => stemmen op AV van maart 2020 
- voorleggen vraag Secretaris-Generaal en toegang tot tool sociaal secretariaat 

 
OPVOLGINGSPUNTEN STAF: 
 

Wie Wat Verslag 
van 

Timing SVZ 

     

Delfien Google Drive 05/03/2019 TBD aparte administrator maken 
(ev. 2) en nieuwe Google Drive 
op poten zetten 

Mathias Na AV 
03/2019: 
overleg met 
staf - 
voorbereiding 
beleidsplan/m
eerjarenplan 

09/03/2019 asap interne meeting 02/05/2019 
gehad 
07/05/2019: datum prikken in 
de week van 17 juni => op 
dinsdag? 

 

 



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

06/08/201
8 

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 

 

D. VERSLAG VAN DE STAF 

❖ 01/04: Gender enquête – sport Vlaanderen met vermelding van ons filmpje ‘meer 
meisjes’. De VSB werd uitgenodigd om op 17/06 het filmpje voor te stellen aan 
andere sportfederaties en Vlaamse sportgerelateerde politici in het Vlaams Parlement. 

❖ er zijn 3 voorstellingen EN GARDE geweest in het Sportimonium Hofstade dag van 
de trainer etc. 

❖ Ontwikkelingslijn SAM APP uitschrijven = busy 
❖ 25/04 Gezinssportdag vergadering + regeling. Er werden 3 dagen vastgelegd: 

- 09/07 Westende + interview RADIO 2  
- 23/07 Middelkerke 
- 06/08 Bredene 

❖ BK cadetten/junioren: wegens mailproblemen is er voor Delfien heel veel tijd 
gekropen in het BK cad/jun. De mailproblemen zijn ontstaan door het invoeren van 
een nieuwe server bij de beheerder, een deel van KBFS stond op de nieuwe en een 
deel op de oude server. Dit gaf fouten.  
 
 
 

 

 



❖ 02/05: Overleg volgend seizoen STAF VSB – algemene werking  
Mogelijke beleidfocussen sept 2019-2020: 
1)     BF sportkampen 
2)     BF Algemeen verhoging ledenaantal afhankelijk enquête 
3)     BF drop-out verminderen: universiteiten en hogescholen sensibiliseren voor het 
schermen m.b.v. laserschermen?! 

❖ Arbitragecommissie: vragen moeten aan Piet Wauters gericht worden 
To do Erik + Peter: nieuwe raad van bestuur KBFS beleggen: Jeffrey Delattre 
contacten ivm aanstelling voorzitter arbitragecommissie 

❖ Arne De Ridder: heeft een mooie 5e plaats op het WK junioren behaald. De leden van 
de Raad van Bestuur feliciteren Arne 

❖ Selectie EK -23: 3 Vlaamse schermers wisten zich te selecteren : 
- Arne De Ridder (SH) en Aube Vandingenen (DD) zullen wegens andere 

doelstellingen voor het seizoen niet deelnemen 
- Alexandra Gevaert neemt deel in de categorie SD 

❖  Selectie Universiade het EK-23: 
- Arne De Ridder (SH) en Aube Vandingenen (DD) zullen wegens andere 

doelstellingen voor het seizoen niet deelnemen. 
❖  Eerste vergadering met de nieuwe Nationale topsportcommissie op 17/04/2019: 

- Duiding manier van werken (4x per jaar live vergadering, tussen skype 
momenten i.f.v. seizoen) 

- Bekijken visie en missie 
- Voorbereiding volgend seizoen: selectiesysteem 
- Volgende vergadering op 21/05 

❖ Clubinkt: sponsoring bij aankoop van kantoorbenodigdheden.  
- 1 login via VSB   OF 
- elke club krijgt een login 

De raad van bestuur en staf geven de voorkeur aan het 2de scenario, daarom gaan we 
dit op de AV van 11 juni brengen. Graag Ivo uitnodigen om het opzet voor te stellen. 

❖ Budgettering terugbetaling trainerscursussen: dit werd nog niet opgenomen in het 
budget? Antwoord: toch wel, dit is voorzien door deel overheveling winst 2018 
 

 

 



❖ Kalender tegen kerst-/nieuwjaar: graag asap AV’s inplannen. Volgend seizoen worden 
5 VSB bekers ingepland, 4 georganiseerd door clubs en 1 in eigen beheer van VSB 
waar dan ook de testen voor talentdetectie worden afgenomen 

❖ Talentdetectie door de VSB: het is zeker niet de bedoeling om talenten weg te halen 
uit de clubs als daar een goede omkadering bestaat. Het is de bedoeling om talenten 
iets te geven waar ze ook in de eigen club mee aan de slag kunnen.  
Agendapunt voor de AV van 11 juni 2019. 

❖ Pakketwerking: de subsidies Sport Vlaanderen zijn toegekend. De VSB heeft een 
aantal speerpunten meegekregen waarop maximaal moet ingezet worden. De 
budgetten moeten maximaal aan deze schermers toegewezen worden. 
Momenteel bestaat er een A-B-C-D- kader en het is op aangeven van Sport 
Vlaanderen dat er een laag boven gelegd wordt, deze van de elite met speerpunten 
Jules-Emile De Visscher, Jolien Corteyn en Arne De Ridder. 

❖ De aanvraag voor detachering van Paul Corteyn werd ondertekend voor verlenging 
door Erik Swennen en Kathleen Kets en via mail overgemaakt aan Delfien. 

 

Wie Wat Verslag 
van 

Timing SVZ 

     

Yannick Ivo 
uitnodigen 
voor AV 
11/6/2019 

07/05/2019 asap  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

E. EXTERNE/INTERNE MEETING/WERKGROEPEN: NIEUWS TE MELDEN? 

❖ Degenproject: als een bondscoach een ploeg begeleid, dan worden sommige extra 
kosten door de VSB vergoed vanaf het seizoen 2019-2020. De bondscoach wordt aan 
de ploeg gelinkt, hierdoor wordt voor de extra dag de hotelkost, het eten en een 
vergoeding door de VSB ten laste genomen. Het statuut (bijklussen/vrijwilliger) moet 
bepaald worden naargelang de situatie.  

❖ FFCEB:  
➢ de FFCEB heeft 2 nieuwe medewerkers aangeworven. Zij werken part time: 

Benjamin werkt vooral aan administratie en communicatie en zijn collega zal 
instaan voor het financieel beheer 

➢ interessant om nog een meeting te hebben met de staf van beide bonden => 
wordt opgenomen 

F. VARIA 

Er werden geen variapunten genoteerd. 
 

Volgende Raad van Bestuur: 
21 mei 2019 (Skype) 

 

 


