
VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 4 september 2018 
- Gent 

A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN 

 
Aanwezig: Erik Swennen, Luc Vandingenen, Kathleen Kets 
 
Verontschuldigd: Philippe Danneels, Johan Vandenbroek, Peter Scheurwegen, Joram Maes 
 
Aanwezige staf: Yannick Germeau 
 
Opmerking: de bestuurders zijn niet in aantal en kunnen bijgevolg geen beslissingen nemen. 

B. GOEDKEURING VAN VERSLAGEN 

Goedkeuring verslag 06/08/2018: 6 bestuurders hebben via elektronische weg het verslag 
zonder opmerkingen goedgekeurd. 
Goedkeuring verslag 21/08/2018: 5 bestuurders hebben via elektronische weg  het verslag 
zonder opmerkingen goedgekeurd. 

C. OPVOLGINGSPUNTEN VORIGE VERGADERINGEN 

GROEN = AFGEWERKT 

OPVOLGINGSPUNTEN RAAD VAN BESTUUR: 

Wie Wat Verslag van Timing SVZ 

Kathleen Aanzet van template maken 06/08/2018 asap 04/09/2018: 
done 

Peter boeteclausule laattijdig 
uitschrijven westrijden 
FIE/EFC opnemen in 
reglement  

06/08/2018 asap 04/09/2018: 
=> 
agendapunt 
18/9/2018 

 



Erik datum RvB KBFS 
bevestigen 

06/08/2018 asap Datum = 
12/09/2018 
done 

Erik workload KBFS als 
agendapunt opnemen RvB 
KBFS 

06/08/2018 voor RvB 
september 
2018 

04/09/2018: 
=> 
agendapunt 
18/9/2018 

Werkgroep 
reglementen 

Dossiervoorwaarden 
organisatie BK’s duidelijk 
opnemen in reglement 

06/08/2018 asap 04/09/2018: 
=> 
agendapunt 
18/9/2018 

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

06/08/2018 asap 04/09/2018: 
=> 
agendapunt 
18/9/2018 

Peter Budget 2018 voor 
degen/floret bevestigen aan 
staf 

06/08/2018 asap 04/09/2018: 
=> 
agendapunt 
18/9/2018 

Luc Vertrouwenspersoon VSB  asap 04/09/2018: 
done 

Peter/Joram Huishoudelijk Reglement  22/08/2018 
mogelijk 
laatste 
vergadering  

04/09/2018: 
=> 
agendapunt 
18/9/2018 

 

OPVOLGINGSPUNTEN STAF: 

Wie Wat Verslag van Timing SVZ 

 



Yannick rapportering 
topsport 

 deadline 
01/09/2018 

04/9/2018: werd 
op 1/9/2018 
ingediend 

Delfien & Peter GDPR: mail 
Excalibur 

 mogelijk tegen 
4/9/2018? 

04/9/2018: => 
agendapunt 
18/09/2018 

Delfien Bevestigen aan 
organisatoren 
BK’s dat 
huidige normen 
mbt masker 
behouden 
blijven dit 
seizoen voor 
Belgisch circuit 

06/08/2018 asap 04/9/2018: 
DONE reeds 
voor 
21/08/2018 

TSC VSB standpunt 
maskers 
formuleren en 
communiceren 
aan FSC 

06/08/2018 asap 04/9/2018: busy 

Staf registratie 
thuiswerk en 
afwezigheden: 
kalender 
uitbreiden voor 
thuiswerk 

06/08/2018 asap 04/9/2018: done 

Yannick Extra subsidie 
Sport 
Vlaanderen 

  04/9/2018: busy 

Yannick Bijwerking 
pakketten 

 asap 04/9/2018: done 

 



Yannick Topsportcon- 
venanten nog 
OK? 

 asap 04/9/2018: 
done. Werden 
aangepast door 
Olivier en aan 
Luc V bezorgd 

Yannick Infomoment 
ouders: datum? 
Slides? 

 asap 04/9/2018: 
done. 
Infomoment 
april 2018 

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

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

04/9/2018: => 
agendapunt 
18/09/2018 

 

D. Rapportering van de staf 

Yannick Germeau verzorgt de rapportering van de staf - trainers - Technisch Directeur 
Topsport 
 
Algemene werking: 

- Aantal leden VSB: 1402 
- Boekhouding en subsidiëring: een stand van zaken werd overgemaakt aan de RvB. Het 

saldo van de subsidie Sport Vlaanderen voor het werkingsjaar 2017 werd gestort:  
● Topsport: 26 770,07   EUR (gestort 18/09) 
● Algemene werkingssubsidie: 18 820,83   EUR (gestort 

01/08) 
Opmerking: de cijfers in het beleidsplan 2017-2020 komen niet overeen met de 
cijfers in de beleidsfocus topsport 2018 (ook in 2017 was dit verschillend) => wordt 
onderzocht. 
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Staf controle cijfers  04/09/2018 RvB oktober?  

 
- Actieplan 

- Inleveren jaaractieplan voor 01/09: 
- BASISWERKING beleidsplan (aanpassingen, 

planning,..)  
- BF INNOVATIE ‘schermen op school – satellietclubs 
- BF LAAGDREMPELIGHEID ‘brevetten-blazoenen’  
- BF JEUGDSPORT – aanpassingen + vernieuwingen 

implementeren.  
 

- Campagne meisjes: busy 
- vernieuwing website VSB: liefst domeinnaam met .be. Mogelijkheid 

om oude site te hernoemen en www.vlaamseschermbond.be te 
reserveren voor de nieuwe website? Eventueel met mededeling op de 
oude website. 

Topsport: 
- Taskforce Sport Vlaanderen: vergadering op 11/9/2018. Yannick bereidt een 

powerpoint voor: 
- voorstelling Yannick 
- korte geschiedenis sabelwerking 
- voorstelling jaaractieplan  
- degen- en floretwerking: verschillende goede initiatieven, maar niet 1 geheel. 

Bedoeling benadrukken om dit volgend jaar 1 geheel te maken in de 
topsportwerking met trainers op de 3 wapens 
 
 
 
 

- Jaaractieplan werd ingediend: belangrijke punten zijn: 

- Meer inzetten op een topsportbeleid samen met de clubs ontwikkelen. In het 
jaaractieplan werd hiervoor een budget gevraagd. Hiermee wordt tegemoet 
gekomen aan de vraag van de clubs om meer know how te delen en kan de 
werkdruk van de trainers VSB wat verminderd worden  

- Er werden opnieuw 2 ontwikkelingsprogramma’s ingediend 

 

http://www.vlaamseschermbond.be/


- 1 voor de topsportleerlingen 
- 1 voor uitstroom, met nadruk op ploegwerking 

 
- Extra subsidie Sport Vlaanderen: Sport Vlaanderen wil de VSB een éénmalige extra 

subsidie toekennen van 2 x 15000 euro. Yannick maakt een document op met een 
bestemmingsplan voor deze extra subsidie. Bij goedkeuring door Sport Vlaanderen 
zou de éénmalige extra subsidie bestemd zijn voor: 

- materiaal:  extra schermpistes - enrouleurs. Dit kadert in de uitvoering van het 
jaaractieplan waarbij het de bedoeling is meer buitenlandse delegaties te 
kunnen aantrekken (stage/training) + in de doelstelling het sportcentrum uit te 
bouwen tot een “nationaal” schermcentrum op de 3 wapens. 

- een tijdelijke sporttechnisch trainer voor de begeleiding van wedstrijden, 
kadertrainingen buiten schermers van de topsportschool, wat belangrijk is 
voor talentdetectie en instroom in de topsportschool.  

 
- Bijwerking pakketten: geen grote wijzigingen, eerder verduidelijkingen + vermelding 

afhankelijkheid subsidies. Pakketten kunnen enkel aangevraagd worden door 
schermers die in de kaders zitten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Materiaalbonnen 
- kunnen niet geboekt worden op het budget van algemene werking 
- als hiervoor budget wordt voorzien door Sport Vlaanderen geen 

probleem om materiaalbonnen voor de instappers te voorzien => 
agendapunt vergadering RvB 18/09/2018 
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RvB ok 
materiaalbonne
n voor 
instappers 
indien budget 
van Sport 
Vlaanderen 

04/09/2018 asap  

 

E. Externe meeting/werkgroepen: nieuws te melden? 

- KBFS RvB: 

- werkgroepen KBSF: SVZ: volgende RvB op 12/09/2018 

- graden: de werkgroep heeft vergaderd - feedback volgt 
- reglementering en kalender: scope (zie verslag 05/06/2018) 

 
- data BK’s beter afstemmen met internationale kalender - 

mogelijkheden bekijken 
 

- kennismaking Yannick met Waalse collega’s 

- nieuwe reglementering maskers: voorstel om 2018-2019 als 
overgangsjaar te nemen - Waalse collega’s akkoord -  niet vergeten 
steeds te melden dat voor internationale tornooien vaak de nieuwe 
reglementering wel al van kracht is.  

 
 

 
- Degenproject: Luc Vandingenen en Frédéric Fenoul hebben overlegd hoe een 

verdere samenwerking tussen Vlaanderen en Wallonië zou kunnen gerealiseerd 
worden. Vlaamse en Waalse trainers gaan hierbij betrokken worden. Wordt 
vervolgd. 
 

 



- Scheidsrechterscommissie: (JM) => vergadering 18/09/2018 

- Scheidsrechtersvergoeding 
- Uniformiseren scheidsrechtersopleiding 
- Integratie scheidsrechtersopleiding in gradensysteem 

 
- Huishoudelijk reglement: SVZ (PS) =>vergadering 18/09/2018 

 
F. Varia 

- Aangifte rechtspersonenbelasting tegen 27/09/2018 - wie doet aangifte via 
Bizztax? => vergadering 18/09/2018 
 

- Vertrouwenspersoon VSB: Ariane De Kezel wil deze taak op zich nemen. 
Kathleen Kets neemt contact op met Ariane en zorgt ervoor dat het 
arbeidsreglement wordt aangepast. 
 

- Ploegreglement en selectienormen individueel cadetten: Yannick neemt 
contact op met Marc Pichon. Eerst vormcontrole door KBFS werkgroep, 
daarna bevestiging door RvB.  
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Kathleen Contact 
opnemen met 
Ariane 

04/09/2018 asap  

Kathleen Aanpassen 
arbeidsreglemen
t VSB 

04/09/2018 na contactname 
Ariane 

 

Yannick Ploegreglement 
en 
selectienormen 
individueel 
cadetten: 

04/09/2018 asap  

 



contact 
opnemen met 
Marc Pichon 

 

Volgende Raad van Bestuur: 
18 september 2018 (Skype) 

 


