
VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 2 april 2019- Live 

 

A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN 

 
Aanwezig RvB: Erik Swennen, Peter Scheurwegen, Luc Vandingenen, Kathleen Kets 
 
Aanwezige staf: Mathias Huybens, Delfien Lybaert, Brecht Stevens 
 
Verontschuldigd: 
 
Afwezig: Philippe Danneels 

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

- Verslag van 05/03/2019: het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen 
- Verslag van 19/03/2019: het verslag kon niet goedgekeurd worden  
- Verslag Algemene Vergadering: wordt besproken 

C. OPVOLGINGSPUNTEN VORIGE VERGADERINGEN: 

 

Peter boeteclausule 
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 

 

Joram VSC: verder 
uitwerken 
competentieprofiel 
scheidsrechters 

29/01/2019 asap 02/04/2019: 
wordt verder 
opgenomen in de 
nationale 
commissie 

Luc Deontologische code 18/02/2019 TBD Target date 
02/04/2019 => 
zie mail => 
16/04/2019  

Peter Acties mbt goed 
bestuur opnemen met 
Delfien 

18/02/2019 TBD 19/03/2019: busy 
- 2 à 3 
actiepunten 
komen op de AV 
=> live 06/2019 
voor svz 

Erik nationale 
scheidsrechters- 
commissie - overleg 
samenwerking 

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

Erik georganiseerde 
screening website 

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

 

-  



Erik Sponsorvoorstel 
Clubinkt: bij interesse 
contact opnemen met 
Ivo 

05/03/2019 asap 19/03/2019: NSY 

 
OPVOLGINGSPUNTEN STAF: 
 

Wie Wat Verslag 
van 

Timing SVZ 

     

Delfien reply to An 
Daems: wordt 
opgenomen 
door VSC 

29/01/2019 asap DONE in februari - geen 
verder mailverkeer 

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

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

09/03/2019 asap  

 
 
 

 

-  



D. VERSLAG VAN DE STAF 

❖ Financieel: 2018 is volledig afgewerkt, nu komt 2019 er aan 
❖ Mogelijkheid om voor sponsoring externe professionele partners aan te trekken: mag 

onderzocht worden door de staf. Wel graag enkel voorstellen waarbij de werklast niet 
bij de Staf ligt. 

❖ Project shared services voor kleine sportfederaties: initiatief van VSF om kleinere 
federaties te laten samenwerken. VSF zou hiervoor 1.5 FTE ter beschikking stellen om 
dit project te ondersteunen 

➢ logistiek: visa, reizen 
➢ financieel 
➢ communicatie 
➢ IT 

vervolgvergadering op 7/5/2019, het gaat om een 3-jarenplan 2018-2020. 
De aanwezige leden van de Raad van Bestuur zien hier zeker mogelijkheden in en 
steunen het initiatief en de opvolging van de Staf. 

❖ Rapportering Sport Vlaanderen Algemene Werking is afgeleverd 
❖ Voorstelling atleet volgsysteem: ontstaan uit Sport Vlaanderen en systeem gaat voor 

elke federatie ter beschikking gesteld worden. Gaat vooral over topsport, maar zal ook 
breder kunnen gebruikt worden: 

➢ weekplanning met verschillende personen: bij wijzigingen worden notificaties 
gestuurd 

➢ videoanalyses 
➢ …. 

Binnenkort is er een nieuwe vergadering gepland. Sport Vlaanderen zou vanaf 
september 2019 het systeem willen ter beschikking stellen van elke federatie en test dit 
nu uit met o.a. de kajak- en volleybalfederaties. Zou een gratis tool zijn die Spartanova 
zou kunnen vervangen. 

❖ Evaluatie VSB-talent Day: Jeugdhappening in een nieuw kleedje, maar met een gelijk 
aantal deelnemers. De deelnemers (schermers en ouders) waren zeer positief, wat de 
meerwaarde van het initiatief aantoont. Tegelijkertijd is het niet eenvoudig om extra 
deelnemers aan te trekken en moet een evaluatie gemaakt worden of deze formule kan 
aangehouden worden. 

 

-  



Enkele knelpunten worden besproken: 
➢ het afnemen van testen wordt niet door alle trainers ondersteund; de 

aanwezigheid van schermers op deze dag wordt door de trainer in vraag 
gesteld 

➢ het is bijgevolg belangrijk dat de trainers weten wat het nut is van deze testen, 
niet alleen voor sabelschermers, maar voor alle schermers en hoe ze de 
resultaten ervan kunnen gebruiken voor de eigen trainingen 

➢ belangrijk is ook te communiceren dat deze testen niet enkel een tool zijn voor 
een eventuele instap in de Topsportschool, maar dat deze - en dat is minstens 
even belangrijk - ter ondersteuning van trainer en schermer worden 
aangeboden 
 

❖ BK Mettet: grotere opkomst dan andere jaren! Een van de belangrijkste redenen is het 
federaal aanwijzen van scheidsrechters. Dit is goed verlopen op het BK senioren, dus 
kan dit ook naar andere wedstrijden/categorieën uitgerold worden. Is ook 
gemakkelijker voor de DT om te zorgen voor een goede organisatie. 

- Aandachtspunt: er werden verschillende situaties gesignaleerd waarbij trainers 
ongepast reageerden op beslissingen van arbiters. Het is belangrijk in alle 
omstandigheden respect te tonen voor de scheidsrechter en zijn beslissingen. 
Dit basisprincipe zal herhaald worden bij komende evenementen.  

- Videoarbitrage: de mogelijkheid tot videoarbitrage was een meerwaarde voor 
scheidsrechter en schermer. Misschien loont het de moeite om te investeren in 
een 2-tal systemen die dan in de schermzaal en op BK’s kunnen ingezet 
worden? Een volledig videosysteem kost per piste ongeveer 1500 euro.  

 

Wie Wat Verslag 
van 

Timing SVZ 

     

Yannick aankoop 2-tal 
videosysteme
n nuttig? 

02/04/2019 tbd  

 

-  



Mogelijkheid 
tot inbrengen 
in 
subsidiëring? 

 
❖ De resultaten van het BK en andere wedstrijden worden overlopen 
❖ Cold to gold - shirt met koeltereceptoren, prototype mogelijk?  Brecht volgt dit op. 
❖ Brecht: vergadering in het kader van 3D printing - mogelijkheden voor het schermen? 
❖ Fysieke begeleiding: voor degenschermers: 12 begeleide sessies op een jaar inclusief 

programma’s en toegang tot sporthal (300 euro als pakketprijs). 
Toegang tot de zaal kost sowieso 95 euro.  
Het is niet de bedoeling dat iedereen hierop kan intekenen, enkel op aangeven van de 
selectieverantwoordelijke degen/floret. 
De aanwezige leden van de Raad van Bestuur zijn akkoord om een proefproject op te 
starten met 2 degenschermers. Deze schermers moeten geen financiële bijdrage 
leveren, maar er worden wel promotionele tegenprestaties verwacht. Dit mag 
opgenomen worden met de betrokken schermers. 

❖ WK: niet gemakkelijk te organiseren … veel geregel, aparte facturen VSB-FFCEB,... 
Toekomst: zou meer ingepland moeten worden. Misschien zijn hiervoor 
mogelijkheden via het project Shared Services van de VSF? 

❖ Printer voor de lidkaarten is kapot - wat gaan we hiermee doen?  
❖ Convenanten ondertekenen: to do Erik 

 

Wie Wat Verslag 
van 

Timing SVZ 

     

Erik Convenanten 
ondertekenen 

02/04/2019 asap  

 
 
 

 

-  



. 
 

❖ Nog steeds problemen met mailserver => oplossing zoeken 
 

Wie Wat Verslag 
van 

Timing SVZ 

     

Staf Oplossing 
zoeken voor 
problemen 
met 
mailserver - 
professionele 
oplossing? 

02/04/2019 asap  

 

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

❖ Degenproject: verschoven naar volgende vergadering 

❖ Commissies: verschoven naar volgende vergadering 

 

 

 

 

 

-  



 

F. VARIA 

❖ Buitengewone AV datum: 11 juni 2019 
 

Wie Wat Verslag 
van 

Timing SVZ 

     

Delfien Mail oproep 
bestuurders + 
rappel 

02/04/2019 asap 25 april 2019 

Delfien Uitnodiging 
BAV 
11/06/2019 
versturen 

02/04/2019 TBD  

 
 

 
Volgende Raad van Bestuur: 

16 april 2019 (Skype) 

 

-  


