
VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 5 maart - Gent 

A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN 

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

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

- Verslag van 29/01/2019 werd goedgekeurd zonder opmerkingen 
- Verslag van 18/02/2019 werd goedgekeurd zonder opmerkingen 

C. OPVOLGINGSPUNTEN VORIGE VERGADERINGEN: 

 

Wie Wat Verslag 
van 

Timing SVZ 

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 05/03/2019: Erik 
neemt dit op met 
Nady ikv 
samenwerking. 

Peter Ondertekening 
mandaatdoc opnemen 
met Nady 

29/01/2019 asap 05/03/2019: is 
opgenomen met 
Nady Bilani, maar 
tekst moet nog 
aangepast worden. 
=> mei 2019 

Erik Contract Werktijd 18/02/2019 asap DONE - 
besproken met 
Delfien en 
contract werd 
ondertekend 

Luc Deontologische code 18/02/2019 TBD  

Peter Acties mbt goed bestuur 
opnemen met Delfien 

18/02/2019 TBD  

Erik nationale 
scheidsrechters- 
commissie - overleg 
samenwerking 

05/03/2019 asap mail naar Nady 

Erik georganiseerde 
screening website 

05/03/2019 TBD  

 

-  



Erik Sponsorvoorstel 
Clubinkt: bij interesse 
contact opnemen met 
Ivo 

05/03/2019 asap  

 
(*) Opmerking mbt uitschrijving zie document 
http://www.fencing-belgium.be/sites/default/files/Reglement%20toelating%20selectietornooi
en%20en%20FIE_EFC%20tornooien%20-%20R%C3%A8glement%20d'acc%C3%A8s%20a
ux%20comp%C3%A9titions%20de%20s%C3%A9lection%20et%20internationales%20FIE_
EFC20182019.pdf 
 

 
moet toegevoegd worden (of iets gelijkaardig) in elk selectiereglement, ook EK en WK. 
Deadline: tegen volgend seizoen 2019-2020 - to do Yannick. 

 

-  

http://www.fencing-belgium.be/sites/default/files/Reglement%20toelating%20selectietornooien%20en%20FIE_EFC%20tornooien%20-%20R%C3%A8glement%20d'acc%C3%A8s%20aux%20comp%C3%A9titions%20de%20s%C3%A9lection%20et%20internationales%20FIE_EFC20182019.pdf
http://www.fencing-belgium.be/sites/default/files/Reglement%20toelating%20selectietornooien%20en%20FIE_EFC%20tornooien%20-%20R%C3%A8glement%20d'acc%C3%A8s%20aux%20comp%C3%A9titions%20de%20s%C3%A9lection%20et%20internationales%20FIE_EFC20182019.pdf
http://www.fencing-belgium.be/sites/default/files/Reglement%20toelating%20selectietornooien%20en%20FIE_EFC%20tornooien%20-%20R%C3%A8glement%20d'acc%C3%A8s%20aux%20comp%C3%A9titions%20de%20s%C3%A9lection%20et%20internationales%20FIE_EFC20182019.pdf
http://www.fencing-belgium.be/sites/default/files/Reglement%20toelating%20selectietornooien%20en%20FIE_EFC%20tornooien%20-%20R%C3%A8glement%20d'acc%C3%A8s%20aux%20comp%C3%A9titions%20de%20s%C3%A9lection%20et%20internationales%20FIE_EFC20182019.pdf


 
OPVOLGINGSPUNTEN STAF: 
 

Wie Wat Verslag 
van 

Timing SVZ 

Yannick Gebruik 
schermzaal  

08/01/2019 asap Nog geen duidelijkheid over 
het gebruik van de schermzaal 
=> 05/2019 

Delfien reply to An 
Daems: wordt 
opgenomen 
door VSC 

29/01/2019 asap  18/02/2019: SVZ? 

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

Delfien versturen mail 
bestuurders 

05/03/2019 asap mail moet zo snel mogelijk 
verstuurd worden 

Yannick clausule 
opnemen 
laattijdig 
uitschrijven 
wedstrijden 

05/03/2019 tegen 
volgend 
seizoen 

wordt opnieuw op de agenda 
geplaatst in mei 2019 

Delfien uitnodiging 
AV 
26/03/2019 

05/032019 asap zie verder openstaande vragen 

 
Misschien is het ook een optie om voor de stafmedewerkers een een professionele licentie 365 
te nemen? Deze biedt verschillende opties mbt document sharing en samenwerking. 

 

-  



D. VERSLAG VAN DE STAF VSB 

Algemene werking 
 
VSB Talent Day: kan er iemand van de Raad van Bestuur aanwezig zijn? 
 
Algemene vergadering: kennisgeving: 

- Huldiging van Leopold Pasmans: to do Delfien: Leo uitnodigen / fles champagne 
voorzien 

- Paul Van Agtmael uitnodigen om vergadering EK veteranen ploeg aan te kondigen + 
eventueel verslag EVBVS 

- topsport: Yannick maakt een overzicht van de resultaten van het EK + selecties WK 
- historische commissie: to do Delfien: navragen bij Frank Apers/Tom Pijnenborg of 

iets willen brengen  
- verslag Goed Bestuur => Delfien - zie ook score Goed Bestuur 
- verslag Medische en Ethische Commissie: to do Delfien: Ariane De Kezel contacteren 

en vragen of er iets te melden is 
 

Van zodra er een antwoord is op deze openstaande vragen kan de uitnodiging aangepast 
worden en verstuurd worden. 
 
Website: het zou goed zijn een georganiseerde screening van de website uit te voeren. Zo 
blijken er linken verkeerd te liggen etc. Erik Swennen gaat iemand hiervoor aanspreken. 

 
Topsport: feedback Technisch Directeur Topsport: 
 
Sportieve resultaten afgelopen maand:  
 
Er werden verschillende mooie resultaten neergezet en de vergadering feliciteert schermers en 
trainers hiervoor. 
 

- EK Foggia: 
FLORET 
- Mathieu Nijs: 

 

-  



* T32 U17 
* T32 U20 
* T8 team FHJ 

 
DEGEN 
- Axelle Wasiak, Aube Vandingenen, Emma Labro, Anne Bultynck 

* T8 team DDJ 
 
 

SABEL 
- Arne De Ridder 

* T8 U20 
- Arne De Ridder, Karel Toch, Maël Prossé, Alexandre Poizat 

* T8 team SHJ 
- SDJ: Jolien Corteyn - 2e plaats Wereldbeker Algerije  

  
Boekhouding en subsidiëring (inclusief Be Gold): verplicht maandelijks punt 
Budget wordt gerespecteerd. 
 
Toelichting budget topsport 2019 
Toelichting budget topsport 2019 De subsidies zijn gekend: de VSB mocht 205.836,00 euro 
ontvangen (aan 90%), wat 1000 euro meer is dan vorig jaar. In vergelijking met vorig jaar is 
er door Sport Vlaanderen een budget voorzien binnen de subsidies voor een extra 
schermtrainer (begeleiding wedstrijden en schermtrainingen) en dit voor 0.12 VTE (5205 
euro). 
 
Talent Day: warme oproep om nog wat reclame te maken. 
 
Clubinkt: voorstel om als VSB een percentage van de verkoop op inktcartridges en toners te 
Bij interesse to do Erik: contact opnemen met Ivo. 

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

❖ DSKO Visietekst - zie drive - agenda 19/03/2019 

 

-  



F. VARIA 

❖ Escrime ludique Grandeur Nature: eventueel overleg op 24/03/2019 
❖ Budget 2019 - principebeslissing eigen bijdrage in geval deliberatie: geen wijziging 

tov huidige regeling 
 

Volgende Raad van Bestuur: 
19 maart 2019 (Skype) 

 

-  


