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VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 2 januari 2018 

A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN 

Aanwezig: Kathleen KETS, Joram MAES, Peter SCHEURWEGEN, Erik SWENNEN, Johan VANDENBROEK  

Verontschuldigd: Kristin CRAMERS, Philippe DANNEELS 

Aanwezige staf: Olivier ANTONIS 

B. GOEDKEURING VERSLAGEN 

Het verslag van 5/12/2017 wordt goedgekeurd. 

C. RAPPORTERING STAF 

Olivier Antonis breng verslag uit over de financiële toestand. We voorzien 2017 financieel licht 

positief te zullen afsluiten. De werking van de VSB is verder afgeslankt. Op de basiswerking zijn 

ongeveer 35.000,- euro kosten gemaakt, in vergelijking met het bedrag van ongeveer 65.000,- 

euro in 2017. Topsport is door de gewijzigde subsidiëring eveneens licht gekrompen van 

ongeveer 360.000,- euro naar ongeveer 340.000,- euro: organisatie WB, bijkomende 

werkingsmiddelen topsport, SWMP en Pool Jeugdtrainer zijn nagenoeg volledig weggevallen (bij 

BWT staat enkel de subsidie topsportstudentencontract Arne De Ridder). Be Gold is nieuw, en 

zal nog richting 30.000,- euro evolueren. 

D. NIEUWE ARBEIDSOVEREENKOMST MATHIAS HUYBENS 

De nieuwe arbeidsovereenkomst voor 80% is ondertekend door Erik Swennen en Kathleen Kets, 

en wordt nog ondertekend door Mathias Huybens. Er wordt nog bekeken of er eventueel 

bijkomende maatregelen ingevoerd kunnen worden. Daarvoor wachten we de evolutie af 

betreffende de aanwerving van de opvolger van Olivier Antonis. 

E. STAND VAN ZAKEN AANWERVING ADM 

Er zijn twee gesprekken geweest met één kandidaat. De andere kandidaten die we willen laten 

terugkeren waren voor de kerstvakantie niet meer beschikbaar voor een gesprek, en worden 

eerstdaags verder opgevolgd. 

F. STAND VAN ZAKEN TOPSPORTCONVENANTEN 

Er zijn nog wat aanpassingen gemaakt aan de huidige convenanten voor de leerlingen TSS. 

Gelijkaardige aanpassingen worden doorgevoerd voor de andere convenanten. De definitieve 

versies moeten in het pakket van vergadering RvB van februari geplaatst worden. 

G. STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

De gecoördineerde tekst van de statuten is gepubliceerd op de website van de VSB. Peter 

Scheurwegen werkt aan het huishoudelijk reglement. 
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H. OPVOLGING OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN VORIG VERSLAG 

a) Stand van zaken bankvolmacht Olivier Antonis 

De bankvolmacht is nog niet in orde. Peter Scheurwegen informeert zich verder bij de helpdesk 

van KBC. 

b) Stand van zaken opname procedure wild card in het Reg KBFS  

De procedure zou nog duidelijk op de website gepubliceerd moeten worden, en de termijn voor 

de aanvaarding van een wild card moet erin vermeld worden, met verwijzing naar de termijnen 

vastgelegd door de KBFS. 

c) Stand van zaken feedback van de club op de flyer 

Feedback op de flyer komt binnen, maar de deadline daarvoor is nog niet bereikt, dus dit punt 

wordt verder behandeld tijdens de volgende vergadering.  Aan Mathias Huybens wordt gevraagd 

een PDF versie te maken en te versturen. 

d) Stand van zaken afstemming scheidsrechtersopleiding op het gradensysteem 

Op vraag van de VSC zal Peter Scheurwegen de tekst van het gradensysteem doorsturen naar de 

VSC. De VSC zal zich bezig houden met de inwerking van de scheidsrechtersaspecten, i.s.m. de 

CAF. 

e) Stand van zaken afstemming scheidsrechtersvergoeding tussen VSB en FFCEB 

Er is informeel overleg tussen Jeffrey Delattre en Kevin De Wit. Van zodra zij een concreet 

voorstel uitgewerkt hebben, wordt dat verder opgevolgd. 

f) Stand van zaken rode kaarten festival in Hasselt 

Er is geen formeel verslag van de DT of scheidsrechters, dus de VSC heeft geen aanknopingspunt 

om dit verder op te volgen. 

I. OVERLEG TOPSPORT DEGEN 

Erik Swennen maakt een afspraak met Anne Verschraege en Luc Vandingenen om te spreken 

over topsport degen volgend seizoen. Het is belangrijk de opvolging cadetten volgend seizoen te 

organiseren, want uit het miniemenproject zullen wel een aantal schermers doorstromen, en op 

dit moment wordt er voor de cadetten weinig tot niets georganiseerd. 

J. COMMUNICATIE OVER VSB JEUGDHAPPENING 

Er wordt bij Mathias Huybens opgevraagd hoe de communicatie m.b.t. de VSB Jeugdhappening 

werd gedaan, naar individuele schermers en naar de clubs. 

 

Volgende Raad van Bestuur: 

6 februari 2018 (Gent) 


