
VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 6 augustus 2019- 
live 

A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN 

 
Aanwezig RvB: Erik Swennen, Alain Thielemans, Joram Maes, Kathleen Kets 
Aanwezige staf: Brecht Stevens, Delfien Lybaert, Mathias Huybens 
Verontschuldigd: Gijs Huybrecht, Luc Vandingenen, Peter Scheurwegen 

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

- Verslag van 04/06/2019: goedgekeurd 
- Verslag van 02/07/2019: goedgekeurd 

C. RAPPORTERING DOOR DE STAF: 

N.a.v. brainstorming staf en input van andere federaties: 
- licenties: idee is om iedere deelnemer aan een schermevent (initiatie,...) verplicht een 

VSB-licentie van bijvoorbeeld 5 euro te nemen. De VSB kan de duurtijd van deze 
licenties zelf bepalen (bv. 3 weken). Het kan immers niet de bedoeling zijn dat 
reguliere leden obv een goedkope (tijdelijke) licentie gaan schermen. Bijkomend 
voordeel: dit zijn bijkomende leden die meetellen voor de bepaling van de 
basissubsidies 
De aanwezige leden van de Raad van Bestuur is akkoord dat de staf dit voorstel verder 
uitwerkt en later terug op de agenda zet. 

- clublicentie: momenteel betaalt een club 150 euro om zich aan te sluiten bij de VSB. 
Voor een nieuwe schermclub kan dit een drempel zijn en daarom stelt de staf voor om 
dit lidgeld trapgewijs op te bouwen en bijvoorbeeld het lidmaatschap bij de VSB het 
eerste jaar gratis te maken? Ook dit idee kan verder uitgewerkt worden. 
 
 

- vraag van Herckenrode: starten in september met Riddle of Steel. Kunnen zij 
aansluiten bij de VSB en onder welke voorwaarden? Antwoord: zij kunnen aansluiten 

 

 



obv een gewone nationale licentie, met dezelfde rechten en plichten als de andere 
leden. Belangrijk is dat de veiligheidsvoorschriften (bv dragen van een beschermbril) 
gerespecteerd worden. Ten behoeve van rapporteringdoeleinden kan er op de licentie 
een extra categorie (naast de wapens) “Riddle of Steel” gemaakt worden. 

- Project Schermen op school: staf is in contact gekomen met een grafisch ontwerper en 
die heeft een nieuw logo ontworpen. Kost hiervan zit verweven in het project. 
De aanwezige leden van de raad van bestuur zijn niet tegen de wijziging van het logo 

- VSB-kalender: seizoensgebonden, niet jaargebonden: 
- VSB-kalender voor de clubs, en het is de bedoeling dat de clubs er zelf 

aanvullingen in  doen 
- VSB zou dit dankzij een deal met een drukkerij voor 5 euro kunnen aankopen, 

verkopen aan clubs voor 7.5 euro en club kan het doorverkopen met een 
richtprijs van 10 euro. 

- Concreet: 
- er werd een sjabloon ontwikkeld zodat de VSB-evenementen steeds in 

de kalender blijven staan 
- de club kiest zelf 12 foto’s 
- de clubs maken zelf een selectie van evenementen (spaghettifestijn, …) 

die ze in de kalender willen 
- de club stuurt deze info + het clublogo naar Sporfect die de kalender op 

clubmaat aanmaakt en bezorgt 
- de club moet minimum 50 kalenders bestellen  

- graag de landkaart van de schermclubs toevoegen - contactgegevens van de 
VSB 

- Gesprek met Els van Mol (coördinator Sport Vlaanderen basiswerking - Brecht en 
Mathias): 4 projecten werden gedefinieerd: 

- kleuterschermen: Brecht 
- seniorenschermen: Delfien 
- schermen op school (uitbreiding): Brecht 
- laserschermen: Mathias 

en worden dus voorlopig door de staf opgenomen. Doel: project indienen en kijken  
wat er weerhouden kan worden obv subsidies. Deadline: 31/08/2019. 
 

 

 



- UBO: handleiding werd doorgestuurd naar de clubs - nog geen reacties gehad, er 
worden zeker herinneringen gestuurd 

- Beleidsfocussen moet nog ondertekend worden 
- Ophardt: overleg met de Waalse staffers - infosessies op 31/08 en 01/09/2019 

suggestie: webinar van maken 
- Fysieke begeleiding: Brecht - heeft een 10-tal trainingen uitgeschreven voor degen- en 

floretschermers op woensdag. 
O.b.v. enkele criteria werden een aantal schermers opgelijst die kunnen uitgenodigd 
worden voor deze trainingen. Deze selectie wordt nog bekeken door de 
selectieverantwoordelijken degen en floret en een uitnodiging wordt via de 
respectievelijke clubs verstuurd. 

- Website: feedback van Tiebe is doorgegeven. 
- FIE-licenties: internationale schermers moeten een GDPR-fiche ondertekenen, anders 

kan er geen FIE-licentie toegekend worden 
- Wijziging van de bestuurders VSB voor neerlegging Belgisch Staatsblad: 

ondertekening OK 
- Boekhouding is bijgewerkt - geen verrassingen 
- Gezinsportdagen aan zee + interview Saartje Corteyn met Radio 2 
- Topsport : het Be Gold dossier van Arne De Ridder werd positief geëvalueerd door 

de ABCD commissie (BOIC – SportVlaanderen – ADEPS). Er wordt 
€30.000 toegekend voor de invulling van een extra schermtrainer op 
zelfstandige basis ter ondersteuning van de topsportwerking en €20.000 voor 
wedstrijden/stages en omkadering 

- 16/09/2019: overleg met An Daems en Staf  
 
 
 
 
 
 
 

 

WIE  WAT VERSLAG VAN TIMING SVZ 

 

 



     

Staf uitwerken 
voorstellen 
licenties 

06/08/2019 TBD  

Staf vervolg kalender 06/08/2019 asap  

Staf UBO opvolging 06/08/2019 asap  

Delfien vraag AV 
loonkost opnemen 
met Peter + 
agendapunt 
volgende AV 

06/08/2019 asap  

 
- op de AV werd een vraag gesteld over het verschil in loonkost 2017-2018. Dit is nog 

niet uitgeklaard/gecommuniceerd naar vraagsteller. To do Delfien: opnieuw opnemen 
met Peter / vraagsteller antwoord geven + als agendapunt op de volgende AV 
behandelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. OPVOLGINGSPUNTEN (VORIGE) VERGADERING(-EN): 

 

 



 

WIE  WAT VERSLAG VAN TIMING SVZ 

     

Peter Tabel 
opmaken met 
systeem 
vergoedingen 
diverse types 
Vlaanderen/W
allonië 

02/07/2019 TBD  

Erik georganiseerde 
screening 
website 

05/03/2019 TBD DONE 

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

  bepalen welke 
tool, wie 
evaluatie? 
Opnemen op 
stafvergaderin
g van 
september. 
Datum? 

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  => wordt 
vervolgd 

Kathleen Update BS en 
andere - 
opnemen met 
Delfien 

02/07/2019 asap DONE 

Kathleen UBO-register 02/07/2019 asap  

 
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 
busy 
 

Yannick boeteclausul
e 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 -  
07/05/2019: to do Yannick: er over 
waken dat dit in het reglement komt 

 

 



Staf Mijn Relaties: 
contract 
Ophardt:oplei
ding 

04/06/2019 asap DONE 

 
 
E. Externe meeting/werkgroepen: nieuws te melden? 

❖ Overleg Erik - Alain EK Veteranen Brussel + Ferrum Vetus Leuven  
Er hebben zich aan Vlaamse kant nog weinig vrijwilligers aangediend. Kathleen 
vraagt de communicatie nog eens door te sturen aan de clubs zodat dit terug kan 
opgepikt worden. 
Op het overleg werd de idee geopperd om de EVBVS onder te brengen onder 
nationale koepel. Doel: groter maken van het draagvlak en BK’s onder éénzelfde dak 
onderbrengen. Het is NIET de bedoeling dat de EVBVS zou inboeten aan autonomie 
of financieel verlies zou lijden. Anderzijds is het geen ideale situatie (en voor 
sommige schermers een breekpunt) dat een schermer 2 x lidgeld moet betalen 
(club/EVBVS). Mits een financiële tegemoetkoming van beide federaties kan de de 
EVBVS gecompenseerd worden voor de inkomensderving. 
Erik vraagt aan de staf of zij mogelijkheden zien/input kunnen geven aan het EK ploeg 
van 2020 en hoe ze dit concreet zien? 
De staf vraagt tegelijkertijd duidelijkheid van de raad van bestuur: wat wordt er van 
hen mbt het EK ploeg 2020 concreet verwacht? Gezien de bestaande workload is het 
niet mogelijk er projecten bij te nemen. 
De vraag vanuit het overleg is concreet: zijn er staffers/anderen die zich 
semi-professioneel willen engageren voor dit EK ploeg 2020? Geïnteresseerden 
kunnen zich melden bij Erik of Nady Bilani. 

❖ Topsport Rvb - invulling - niet behandeld wegens verlof Luc Vandingenen, wordt 
verschoven naar een volgende vergadering 

 

 

 

 



F. VARIA 

Er werden geen variapunten genoteerd.  
 

 
Volgende Raad van Bestuur: 

20 augustus 2019 (Skype) 

 

 


