
VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 4 juni 2019- 
Skype 

 

A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN 

 
Aanwezig RvB: Erik Swennen, Peter Scheurwegen, Luc Vandingenen, Kathleen Kets 
Aanwezige staf: Delfien Lybaert, Brecht Stevens, Yannick Germeau 
Verontschuldigd: Joram Maes 
Afwezig: / 
 
Opmerking: de live-vergadering werd vervangen door een Skype-vergadering 

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

- Verslag van 19/03/2019: goedgekeurd zonder opmerkingen 
- Verslag van 02/04/2019: goedgekeurd zonder opmerkingen 
- Verslag van 07/05/2019: goedgekeurd zonder opmerkingen 

C. RAPPORTERING DOOR DE STAF: 

- De boekhouding is bijgewerkt 
- Er is veel tijd gegaan naar de organisatie van deelname aan EK U23 + EK senioren 
- Delfien heeft een infosessie gevolgd in het kader van Shared services + 

grensoverschrijdend gedrag. Het is nu de bedoeling om met An Daems te kijken welke 
info mbt grensoverschrijdend gedrag al beschikbaar is, dit eventueel aan te vullen en 
ter beschikking te stellen van de clubs. 

- Dag van de schermtrainer: positieve evaluatie, maar nog steeds te weinig deelnemers 
=> waarom de deelname niet “verplicht” maken in het kader van de toewijzing van 
subsidies? 

 

 



- Cursus trainer B : Brecht heeft de redactie van het deel van Yannick (tijdgebrek) 
overgenomen => zou tegen eind juni moeten afgewerkt zijn 

- Brecht brengt een groot aandachtspunt opnieuw op tafel: andere federaties hebben per 
beleidsfocus een medewerker in dienst, wat heb ik staat stelt/moet stellen om de 
geplande items aan te pakken. Bij de VSB is dat niet het geval en willen we de VSB 
en het schermen promoten, dan gaan we in de 4 gedefinieerde onderwerpen moeten 
snoeien. Er gaan dus keuzes moeten gemaakt worden. Voor beleidsfocus “innovatie” 
kon er bijvoorbeeld nog niets gedaan worden. 
Elke gedefinieerde beleidsfocus is op zich interessant, maar de realisatie ervan is 
gewoon niet haalbaar. Wel moeten we er ook rekening houden dat we voor elke 
beleidsfocus subsidie krijgen. 

- De Staf vraagt naar een stand van zaken van de “nationale commissies”, waarbij 
samen met de FFCEB werk zou gemaakt worden van een aantal thema’s: 

- wedstrijdkalender: we zijn reeds juni en er is nog geen kalender. To do 
Delfien: bij de clubs hun wedstrijddata opvragen 

- scheidsrechterscommissie: opleiding voor scheidsrechters: leerlijnen van de 
opleiding zijn gemeenschappelijk voor Vlaanderen en Wallonië. De 
organisatie/uitvoering zou wel apart opgenomen worden. Reden hiervoor is de 
taalbarrière + het feit dat de Waalse federatie de scheidsrechtersopleiding 
binnen een apart canvas moeten organiseren (impact subsidies). De kwaliteit 
van de opleiding tot scheidsrechter (+ natraject) moet echter dezelfde zijn voor 
Vlaamse en Waalse scheidsrechters. De leerlijnen scheidsrechter moeten 
bovendien herschreven worden wegens niet meer toereikend. Niet vergeten 
hierbij: vastleggen van toetsingsmomenten, hoeveel niveau’s van 
scheidsrechters moeten er bestaan, moet iedereen door het gradensysteem of 
wordt er ook een alternatief systeem voorzien 
To do Erik Swennen: zo snel mogelijk contact opnemen met Frank Apers 

To do Peter binnen de nationale commissies enkele current zaken uitwerken 
VOOR het volgende seizoen zoals het Reglement BK + nationaal circuit 

 

 



Ter info: op 06/06/2019 heeft Peter Scheurwegen overleg met Frédéric Fenoul en 
oplijsten van wat er prioritair moet gebeuren en wie dit moet doen 

- MOEV (opvolger van Stichting Vlaamse Schoolsport): apotheosedag 18/06/2019 voor 
leerkrachten LO - vraag van de VSB aan de organisatie of de VSB met een stand in de 
topsportschool te staan + vraag om ook aanwezig te kunnen zijn op de 
startvergaderingen - elk half uur passeren er dan ongeveer 30 leerkrachten LO 
16/06/2019 = draaidag met SAM-app en er worden ook 20 video’s opgenomen 
waarmee leerkrachten LO onmiddellijk aan de slag kunnen 

- Overleg thesis mental load: ism Brecht: hoe zwaar is schermen mentaal (competities, 
verplaatsingen, trainingen)? Zit momenteel nog in een opstartfase.  

- 17/06/2019: Gender Equality parlement: Brecht en Mathias gaan 5 minuten praten 
over gender gelijkheid 

- Gamification HOWEST - zie ook augmented reality - kent al veel toepassingen 
(interessant voor beleidsfocus Innovatie) 

- Nieuwe initiatorcursus : wanneer start deze?  
- Delfien gaat ook nog een opleiding VZW volgen => agendapunt volgende AV zodat 

de kennis kan gedeeld worden met de clubs 
 
Feedback Yannick/Brecht: 

- EK: hotel zou in orde moeten zijn (700 euro voor degen, 2200 euro voor sabel- enkel 
Vlaamse zijde). Vraag: in principe is het vervoer geregeld (Seppe + busje). Wat indien 
een schermer ander vervoer regelt? Antwoord: als er vervoer wordt voorzien door de 
VSB en de schermer op eigen initiatief ander vervoer regelt (ander tijdstip vertrek, 
ander vervoermiddel,...) dan is dit op eigen initiatief van de schermer en worden deze 
kosten niet vergoed door de VSB.. 
Aandachtspunt: eco-vignetten voor steden in Duitsland!!! 

- WK: oproep van de staf om zo snel mogelijk alle details te kennen (deelnemers) zodat 
vervoer en verblijf kan geboekt worden. Yannick neemt dit op met Marc Pichon, 

 

 



hopelijk duidelijkheid op woensdag 05/06/2019. Deadline voor het indienen van het 
ploegendossier is deze week.  

- To do Yannick: nationale topsportcommissie: er over waken dat ingeval discussie op 
het juiste niveau wordt gevoerd indien een selectieverantwoordelijke maakt deel uit 
van nat topsportcommissie 

 
Variapunten: 

- Infovergadering pakketwerking 9/5: Yannick en Paul hebben de pakketwerking (1000 
euro, bedrag is ongewijzigd) en het nieuwe elitekader toegelicht. Dat er voor het eerste 
jaar aan de topsportschool (als leerling) een lager bedrag wordt gevraagd werd eerder 
al toegelicht. 
Mbt budget materiaal: Yannick waakt er over dat er enkel materiaal wordt toegekend 
indien dit gesubsidieerd wordt door Sport Vlaanderen. . 
De infovergadering was vooral voor de uitstroom bedoeld - positieve reacties gehad, 
geen negatieve.  

- Selectiecriteria zonetornooi OS: de selectiecriteria zijn dezelfde als deze van 4 jaar 
geleden (zie nationale website). 

- Maandag 3/06: gesprek met Phillipe Préat (BOIC) ifv Be-Gold voor Arne De Ridder. 
Dit was een verkennend gesprek en een beslissing terzake mag maar verwacht worden 
in de zomer van 2019. 

- Dinsdag 11/06: Gesprek selectieverantwoordelijken Degen: Anne, Yoeri en Luc: 
evaluatie dit jaar + wat is aan Vlaamse kant de visie en de doelstelling voor de 
volgende jaren. Het is belangrijk om een éénduidige visie te hebben.  
Voor floret en sabel zijn er geen opmerkingen, de samenwerking verloopt vlot.  

 
 
 
 
 

 

 



 

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

 

WIE  WAT VERSLAG VAN TIMING SVZ 

     

Erik georganiseerde 
screening 
website 

05/03/2019 TBD 19/03/2019: 
NSY 

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

  bepalen welke 
tool, wie 
evaluatie? 
Opnemen op 
stafvergaderin
g van juni  

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 

Erik Contact met 
Frank Apers: 

04/06/2019 asap  

 

 



scheidsrechtsc
ommissie 

Peter Prio’s: 
reglement + 
kalender - 
FFCEB 

04/06/2019 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 

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  

Yannick Ivo 
uitnodigen 
AV 

07/05/2019 asap  

Delfien Opvragen 
wedstrijddata 
bij clubs 

04/06/2019 asap  

 

E. VARIA 

- Mail Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel Gent m.b.t. 
Agendapunten BAV VSB: de verschillende opmerkingen worden overlopen, op de 
BAV worden antwoorden gegeven 

- mbt de website: beslissing om oude website niet meer bij te werken 
- mbt financiën: er is inderdaad een fout; dit wordt rechtgezet 

- Ontslag Philippe Danneels als bestuurder van de VSB: op 29 mei 2019 heeft Philippe 
Danneels zijn ontslag via mail aangekondigd. De raad van bestuur acteert deze 
beslissing zal dit op de BAV aan de clubs mededelen  

- Kandidaturen bestuurders: er werden 2 kandidaten binnen de vooropgestelde termijn 
aangemeld 

- De staf vraagt budget om een koffiemachine aan te kopen voor op kantoor. De 
aanwezige leden van de raad van bestuur zijn unaniem akkoord met deze aankoop. 

 
Volgende Raad van Bestuur: 

2 juli 2019 (live) 

 

 


