
VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 5 november 2019- 
live 

 

A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN 

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

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

- Verslag van 03/09/2019: verslag goedgekeurd zonder opmerkingen 
- Verslag van 01/10/2019: rappel gestuurd op 05/11/2019 
- Verslag van 15/10/2019: uitnodiging verstuurd op 05/11/2019 

C. RAPPORTERING STAF 

Verslag algemene werking 
 

- Stagestudent Hogeschool Gent - marketing: zou van maart tem juni 2020 VSB kunnen 
helpen met projecten, aanwezigheid op social media etc. 

- VSF : shared services - bv uitlenen van een busje (maar 1 beschikbaar), afsluiten 
raamakkoord verhuurbedrijven, templates voor affiches - VSB volgt dit op. 

- Vergadering met An Daems 10/10/2019 
- Opleiding aan Sportwerk - academy 13/10/2019: in functie van schermen op school. 

Sportwerk zou op korte termijn ook pakketten aankomen en aanbieden aan sport na 
school 

- Bijscholing beleidsplan 22/10/2019 
Aandachtspunt: de nieuwe Olympiade begint met de opening van de OS in 2020 
waarin in de zomer de Olympische Spelen worden georganiseerd. De nieuwe raad van 
bestuur moet verkozen worden op de Algemene Vergadering van maart 2020 en deze 
ploeg zal het beleidsplan dan goedkeuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Definitie van de Olympiade voor VSB: start van het kalenderjaar waarin de 
Olympische Spelen plaats vinden. 

- Schermen op school project volledig afronden 
- Taakkaarten opstellen 
- video ondersteuning SAMapp 
- Pakketten samenstellen + pakketten leveren over heel Vlaanderen. 

- Depest & Swot analyse uitwerken ifv beleidsplan 2021-2024 
- VSB Beker TEMPELIERS/TURNHOUT annulatie wegens problemen zaal 
- VSB Beker KSSMA 27/10/2019 
- Klassement sabel update – excel + ophardt 
- Degenwerking start-up: sponsoring verwerven 
- Samenwerking met één of meerdere partners voor initiatoren/geven van demo’s 
- Inplannen budgetten: graag een nieuw overleg => to do Delfien: Doodle organiseren 
- Locatie bureau VSB - is nu wel erg krap geworden. Staf zou graag verhuizen naar een 

groter kantoor: huur zou stijgen van 218.75 euro/kwartaal naar 393.95 euro per 
kwartaal. De aanwezige bestuurders zijn unaniem akkoord met de verhuis van het 
kantoor. 

 
Verslag topsport 
 

- Sportieve resultaten: 
- Arne De Ridder: 1ste plaats Kunzelsau (DFB-tornooi U20) 
- Jolien Corteyn: 7de plaats Kunzelsau (DFB-tornooi U20) 
- Gijs Vannieuwenborgh: 8ste plaats Kenten (DFB-tornooi U17) 

- Boekhouding en subsidiëring: geen nieuws te melden 
- Extra trainer topsport: aanvraag tot een gecombineerde vergunning (verblijf + werk) 

werd ingediend op 05/11/2019 
- Heropstart kaderwerking degen: overleg met selectieverantwoordelijken degen op 

07/11/2019 
- 27-28/10: Nationale training U17 is doorgegaan in de topsporthal o.l.v. 

Laurent Ghijs en Jeroen Labiau: 22 schermers op de eerste dag, 13 op de 2de dag. 
Anneke Daems heeft het fysiek luik gegeven, positieve reacties.  

- Deze maand start met online inschrijvingen voor de selectietornooien via 
Ophardt. De clubs hebben reeds een mail gekregen met de handleiding voor het 
aanmaken van een Ophardt account. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 05/11/2019: NSY - 
info is opgevraagd 
aan Ligue 

RvB Individuel SWOT en 
DEPEST-analyse 

01/10/2019 tegen 
31/10/
2019 
aan 
Mathi
as 
bezorg
en 

05/11/2019: 
verwerking door 
Mathias - 
vervolgvergadering 
14/11/2019 - 
feedback volgende 
RvB 12/2019 - eigen 
SWOT welkom 

 
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 
05/11/2019: busy 

Mathias Ophardt - 
aanmaak nieuw 
evenement 

01/10/2019 asap 05/11/2019: feedback van 
Ophardt: aanmaak nieuw 
evenement door clubs is niet 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

mogelijk - dit punt wordt 
afgesloten 

Mathias input individuele 
analyses 
uitfilteren  

01/10/2019 05/11/
2019 

05/11/2019: busy 

Staf Alignering 
Vlaamse 
materiaalnormen 
met de nationale 

01/10/2019 15/10/
2019 

05/11/2019: busy wordt 
opgenomen met Ligue 

 
 
E. Externe meetings/werkgroepen: nieuws te melden? 

Zie verslag van de staf. 
 
F. Varia 

- Publicatie van resultaten op FB: opmerking dat het aantal deelnemers aan een 
wedstrijd niet worden vermeld. De staf bevestigt dat het een bewuste keuze is om het 
aantal deelnemers niet te vermelden: 

- de staf publiceert deze resultaten quasi in real time en steekt daar veel tijd in 
(in hun vrije tijd) 

- bovendien is het aantal deelnemers aan een wedstrijd niet zo relevant. Wel is 
het niveau van de wedstrijd belangrijk. 

Het zou een optie kunnen zijn om geen resultaten meer te publiceren.  
 

 
Volgende Raad van Bestuur: 
19 november 2019 (skype) 

 


