
VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 7 januari 2020 - 
live 

A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN 

Aanwezig RvB: Peter Scheurwegen, Alain Thielemans, Joram Maes, Kathleen Kets 
Aanwezige staf: Yannick Germeau 
Verontschuldigd: Erik Swennen, Luc Vandingenen, Gijs Huybrecht 
 
Opmerking: aangezien er slechts 4 bestuurders aanwezig zijn, kunnen er geen beslissingen 
genomen worden. Onderstaande betreft voorstellen d 

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

- Verslag van 15/10/2019: verslag goedgekeurd zonder opmerkingen 

C. RAPPORTERING STAF 

Verslag algemene werking en topsport: uitgesteld naar 21 januari 2020 

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

OPVOLGINGSPUNTEN RAAD VAN BESTUUR: 

WIE  WAT VERSLAG VAN TIMING SVZ 

     

Peter Tabel opmaken met 
systeem vergoedingen 
diverse types 
Vlaanderen/Wallonië 

02/07/2019 TBD 07/01/2020: DONE. 
Peter stuurt de info 
naar de leden van de 
RvB + staf 

 
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 
07/01/2020: busy 

Staf Alignering 
Vlaamse 
materiaalnormen 
met de nationale 

01/10/2019 15/10/
2019 

05/11/2019: busy wordt 
opgenomen met Ligue 

Delfien Inplannen 
budgetten 2020 
Doodle 

05/11/2019 asap 03/12/2019: SVZ? 

 
E. Externe meetings/werkgroepen: nieuws te melden? 

- Degenproject: directeur Topsport geeft korte feedback: het kader en de trainingen 
werden vastgelegd, geen onmiddellijke actie van de RvB verwacht. 

 
F. Varia 

- Schermgilde De Klauwaerts wil investeren in een extra trainer en vraagt aan de 
Vlaamse Schermbond of zij dit op enige wijze kunnen faciliteren. Na onderzoek zou 
de VSB kunnen starten met een proefproject met een beperkt aantal uren trainingstijd 
per week en mits facturatie van de kostprijs van de uitgestuurde trainer. Uiteraard 
zouden verplichtingen in het kader van de uitoefening van taken binnen de VSB steeds 
voorrang hebben en zou het proefproject de algemene werking van de topsportwerking 
van de VSB niet in het gedrang kunnen brengen. 
De concrete haalbaarheid zal zo snel mogelijk in detail bekeken worden, dit om de 
randvoorwaarden te kunnen vastleggen 

- Stand van zaken aanpassingen aan de website van de VSB. Peter meldt dat er nog 
aandachtspunten zijn. Bijvoorbeeld: aankondiging Talent Day - klik op de link, maar 
inschrijven is niet mogelijk. To do staf: graag nakijken zodat inschrijven mogelijk is. 
 

- Gezien het aantal nog af te handelen agendapunten wordt voorgesteld de 
Skype-vergadering van 21/01/2020 te vervangen door een live vergadering.  
 

Volgende Raad van Bestuur:  
21 januari 2020 (live) 

 


