
VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 06 november 
2018 - Gent 

A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN 

 
Aanwezig: Luc Vandingenen, Kathleen Kets 
 
Verontschuldigd: Johan Vandenbroek 
 
Aanwezige staf: nvt 

B. RAPPORTERING STAF 

Yannick brengt verslag uit: 
- Algemene werking: zie verslag staf. Extra aandacht gevraagd voor: 

- Update van de bestuurders in Belgisch Staatsblad en KBO. Moet gebeuren 
voor 5/12/2018. 
De RvB beslist om de AV van november af te wachten en dan gepaste actie te 
ondernemen 

 

Wie Wat Verslag 
van 

Timing SVZ 

Kathleen Update 
bestuurders in BS 
en KBO 

06/11/2018 Voor 
5/12/18 

 

 

- Begroting algemene werking: Peter heeft de cijfers nog eens bekeken 
en zijn versie staat in het pakket van 6/11/2018. Voor meer details altijd 
welkom bij Peter. Voor de verdeling van het beschikbare budget 
algemene werking (dus na lonen etc) moet men rekening houden met 

 

 



een 80-20 regel: 80% moet naar de algemene werking gaan, 20% kan 
naar niet-gesubsidieerde topsport (dus degen en floret) gaan. 
Deze begroting zal ook op de Algemene Vergadering van november 
2018 toegelicht worden. Zal ook op de AV toegelicht worden.  
Als er voor de projecten “schermen op school” en “blazoenen” 
subsidies kunnen gekregen worden, is er misschien wel een grotere 
vrije marge beschikbaar voor niet-gesubsidieerde topsport. Of er voor 
de realisatie van deze 2 projecten subsidies worden toegekend zal 
waarschijnlijk eind december 2018 geweten zijn. 

 
- Topsport:  

- Sportieve resultaten: het seizoen is goed gestart met verschillende mooie 
resultaten: 

- Youth Olympic Games: Jolien Corteyn (4de) en Axelle Wasiak 
(4de) 

- SHC: 3 e plaats Londen TEAM (Lester Kurvers, Gijs 
Vannieuwenborgh, Arnaud Stas De Richelle, Nand Prossé) 

- SHJ: Arne De Ridder - 1ste plaats Kunzelsau (SHJ, B-tornooi) 
- SHC: Gijs Vannieuwenborgh – 3 de plaats Kenten 
- Lester Kurvers – 5 de plaats Kenten 

De Raad van Bestuur feliciteert de schermers en verneemt dat Sportfect 
opnieuw een geschenkbon voorziet 

- Be Gold: er werd geen verlenging gevraagd voor Jules-Emile De Visscher 
- Het budget Topsport wordt goed opgevolgd en er wordt binnen het budget 

gebleven 
- Gebruik van de schermzaal en de krachtzaal: Bert Six gaat dit nogmaals 

navragen. 
 
 
 

- Verslag overleg Task Force 
● Sport Vlaanderen bevestigt de aanstelling van Yannick Germeau als 

Technisch Directeur Topsport als technisch directeur topsport 

 

 



● Sport Vlaanderen wijst op 2 aandachtspunten waarvoor er actie dient 
ondernomen te worden: 

○ noodzaak om als federatie een analyse te maken van de sterktes 
en zwaktes in de transitiefase (18+) zodat de doorstroming van 
de jeugdwerking naar de elitewerking fundamenteel kan 
verbeterd worden 

○ Eenmalige extra subsidiëring van 30000 euro: 
■ 15000 euro voor software, camera’s en uitbreiding 

elektronische piste: er worden live beelden met een 
kleine vertraging afgespeeld. Het is niet de bedoeling dat 
de beelden opgeslagen en bewaard worden. 
De RvB waarschuwt toch voor de privacy (camera’s op 
werkplek). Kathleen zal dit verder uitzoeken. 

■ 15000 euro voor een bijkomende coach, aanvullend op 
OP1 en OP2 sabel. Voorwaarde is wel dat de VSB de 
trainer wordt aangenomen met een arbeidsovereenkomst 
en dat de VSB de volledige loonkost vanaf jaar 2 zelf 
draagt.Yannick kadert de vraag naar een extra trainer: de 
huidige trainers hebben een zeer zwaar schema (ook 
veel weekends weg) + 1 trainer is nu 50% Technisch 
Directeur Topsport. Voor de uitstroom wordt obv de 
verschillende lesroosters een gezamenlijk moment 
gezocht dat zo goed mogelijk aansluit bij de 
topsportschooltrainingen. Maar dat wordt moeilijker en 
moeilijker waardoor dat er op donderdagavond al een 
extra trainingsmoment werd ingelast. 
 
 
 
 
De RvB heeft bij de mogelijke subsidie van Sport 
Vlaanderen toch nog een aantal vragen/bedenkingen en 
vraagt aan Yannick om deze op te nemen met Sport 
Vlaanderen: 

 

 



=> kan enkel een arbeidsovereenkomst? Kan er iemand 
op zelfstandige basis voor een bepaalde termijn 
aangezocht worden? 
=> wat is het minimum aantal uren dat contractueel 
moet vastgelegd zijn? 
=> praktisch: stel dat er per 15 november een extra 
trainer wordt aangetrokken. Hoe moeten we de 
tussenkomst van 15000 euro praktisch zien? 
 
De RvB becijfert dat met de huidige middelen er geen 
extra loonlast van pakweg 50000 euro door de VSB kan 
gedragen worden zonder dat er structureel bijkomende 
inkomsten worden gevonden. Hoe doen andere kleine 
topsportfederaties dat? 
Ook zal de komst van een extra trainer de drop out 
(grotendeels tussen 18 en 20 jaar) niet tegengegaan 
worden. Hiervoor is er eerder nood aan een betere 
omkadering (afstemmen school- examens) binnen 
studieverband. 
 

- Seppe Van Holsbeke is geslaagd als trainer A. De RvB feliciteert Seppe en dankt allen 
die hieraan meegewerkt hebben. Ideaal moment om (nog) eens in de verf te zetten dat 
de VSB voor de helft tussenkomt in de kost voor trainer A en B op voorwaarde dat de 
kandidaat slaagt. De RvB vraagt aan de Staf om dit bv via sociale media in de verf te 
zetten. 

 

 

 

Wie Wat Verslag 
van 

Timing SVZ 

Kathleen Camera’s - 06/11/2018 asap  

 

 



privacy - 
verklaring - 
gebouw 

Yannick Extra subsidie 
coach sabel 
15000 euro - 
openstaande 
vragen 
voorleggen aan 
Sport Vlaanderen 

06/11/2018 asap  

Staf info dat VSB 
voor de helft 
tussenkomt voor 
inschrijving 
trainer A en B op 
voorwaarde dat 
kandidaat slaagt 
verspreiden via 
website/facebook 

06/11/218 te 
bepalen 
door staf 

 

C. GOEDKEURING VAN VERSLAGEN 

Goedkeuring verslag 25/09/2018: alle bestuurders keurden het verslag goed zonder 
opmerkingen 
Goedkeuring verslag 09/10/2018: voldoende antwoorden, het verslag werd goedgekeurd.  
 
 

GROEN = AFGEWERKT 

OPVOLGINGSPUNTEN RAAD VAN BESTUUR: 

 

 



Wie Wat Verslag 
van 

Timing SVZ 

Peter FFCEB vragen 
asap te factureren 
en vervolgens het 
saldo te betalen 
aan de VSB 

06/08/2018 asap 06/11/2018: de FFCEB zal 
de openstaande facturen 
betalen van zodra zij 
subsidies hebben ontvangen. 
Dit zal waarschijnlijk in 
maart 2019 zijn, dit punt 
wordt naar de RvB van 
05/03/2019 verdaagd. 

Peter/Joram/ Huishoudelijk 
Reglement 

 22/08/20
18 
mogelijk 
laatste 
vergader
ing  

06/11/2018: de laatste hand 
werd gelegd aan de draft 
versie en er moeten nog een 
paar zaken besloten worden. 
Daarom wordt een extra 
Skype-vergadering 
georganiseerd op 15/11/2018 
om 20 uur. 
 

Kathleen Aanpassen 
arbeidsreglement 
VSB 

04/09/2018 na 
contactn
ame 
Ariane 

06/11/2018: nog geen bijlage 
ontvangen 

Peter boeteclausule 
laattijdig 
uitschrijven 
wedstrijden 
FIE/EFC 
opnemen in 
reglement  

06/08/2018 asap 06/11/2018 
Nady gaat feedback vragen 
aan de voorzitters van de 
werkgroepen 
 
 

 

 



Joram Bevestiging aan 
Kevin dat er 
enkel een federale 
werkgroep 
scheidsrechters 
moet blijven 
bestaan. Graag 
ook snelle actie 
m.b.t. 
uniformisering 
scheidsrechters- 
vergoeding 

09/10/2018 asap 06/11/2018: done  
Beschikbaarheid voor 
nationale arbitrage is deze 
week opgevraagd 
Timing ivm nationale 
afspraken: nog niet bekend. 
Joram stuurde rappel. 
Dit punt wordt verder bij de 
externe 
meetings/werkgroepen 
opgenomen. 

OPVOLGINGSPUNTEN STAF: 

Wie Wat Verslag 
van 

Timing SVZ 

Yannick Extra subsidie 
Sport 
Vlaanderen 

  06/11/2018: Done 

Staf Controle 
cijfers 

04/09/2018 RvB 
oktober? 

06/11/2018: Done 

Staf Promofilmpje 
schermen op 
website 
plaatsen + 
opnieuw op 
sociale media 

09/10/2018 te bepalen 
door Staf 

06/11/2018: geen feedback 

Yannick Gebruik 
schermzaal en 

09/10/2018 asap 06/11/2018: nagevraagd bij 
Bert Six, maar die moet het 

 

 



krachtzaal 
door 
degen/floret 

navragen 

 

 
D. Externe meeting/werkgroepen: nieuws te melden? 

- KBFS: niet aan bod gekomen 
- Degenproject: het vastleggen van selectiecriteria verloopt niet van een leien 

dakje.Wordt mee opgevolgd door Yannick. 
- Scheidsrechterscommissie: (JM) : zie kader 

 
E. VARIA 

- Winstpremie: zie goedkeuring op de Algemene Vergadering van de VSB van 
23/03/2018: in november 2018 wordt er een winstpremie van 300 euro bruto 
uitbetaald aan elke werknemer van de VSB die in dienst is op 30/11/2018. 
To do Delfien: doorgeven aan het sociaal secretariaat zodat dit met de juiste code kan 
verwerkt worden met de lonen van november 2018 
 

Wie Wat Verslag 
van 

Timing SVZ 

Delfien Toekenning 
winstpremie 
met lonen 
november => 
contact 
sociaal 
secretariaat 

06/11/2018 asap  

 
-  

 

 



Volgende Raad van Bestuur: 
15 november (Skype) 

 

 


