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Ondernemingsnummer: 418.821.452 

Zetel: Zuiderlaan 14, 9000 Gent 

 

 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VLAAMSE SCHERMBOND 
VZW GEHOUDEN dinsdag 26 maart 2019 om 20u, in Klimzaal 
de Stordeur, Aarschotsesteenweg 112, 3012 Wilsele. 
 

Aanwezige bestuursleden: 

de heren PETER SCHEURWEGEN, ERIK SWENNEN , JORAM MAES EN LUC VANDINGENEN 

Verontschuldigde bestuursleden: 

Mevrouw Kathleen Kets 

Aanwezige stafleden: 

MATHIAS HUYBENS, DELFIEN LYBAERT 

Aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde clubs: 

K.T.S.C. Catena bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Luc Vandingenen 

De Maneschermer vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Hendrickx 

Schermkring Herckenrode vertegenwoordigd door de heer GEERT RUYSSEVELDT 

Omnisword vertegenwoordigd door de heer Eric Feyen 

KSSMA vertegenwoordigd door Xavier Foulon 

Schermclub Parcival vertegenwoordigd door Suzanne Van Poppel 

Skirmjan vertegenwoordigd door Jozef Lambrechts 

SA Wezowski vertegenwoordigd door de heer JEAN-PAUL VANCEULEBROECK 

SK Lafayette vertegenwoordigd door de Karen Matthyssens  

Schermkring Sint-Niklaas bij volmacht vertegenwoordigd door Joram Maes 

Schermclub Latem-Deurle bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Peter 

Scheurwegen 

SC Schermastad bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Erik Swennen 

Schermclub Vast Als Eik bij volmacht vertegenwoordigd door Koen Nijsen 

Jarnac bij vertegenwoordigd door Veerle Peters 

DC Rheynaerde vertegenwoordigd bij volmacht vertegenwoordigd door Nico Van 

Cleemput 

Vertegenwoordiger KSAB/ARAB 

Eric Feyen 

Vertegenwoordiger EVBVS 

Paul Van Agtmael 

Verontschuldigde clubs: 
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Antwerps Scherm Centrum 

Schermclub Excalibur 

overige aanwezigen: Claudine Geirnaert,Gie Geenen, Gijs Huybrechts, Leo Pasmans en partner  

  

1. OPENING EN REGISTRATIE VAN AANWEZIGHEDEN EN DE MANDATEN 

De voorzitter, Erik Swennen, verwelkomt iedereen op deze algemene vergadering.  

Er zijn 15 van de 24 clubs aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht. Het totaal van de 

aanwezige stemmen bedraagt 781 op een maximum totaal van 1339 stemmen. 

Het aanwezigheidsquorum van 50% van het totale aantal stemmen werd behaald. 

Het aanwezigheidsquorum (de dubbele meerderheid van het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen en van het totale aantal effectieve leden) voor de 

stemming van het huishoudelijk reglement en de verkiezing van de leden van de Raad 

van Bestuur werd behaald. 

2. HULDIGING  

Leo Pasmans wordt gehuldigd voor het behalen van de tweede plaats op het WK Veteren 

in Livorno. 

3. AANKONDIGING ORGANISATIE EK VETERANEN PER PLOEG 2020 

Het Ek veteranen per ploeg zal plaatsvinden van 21 tot 24 mei in het ADEPS center van 

het Zoniënwoud. 

Alle Vlaamse en Waalse clubs hebben een uitnodiging ontvangen voor de 

informatiezitting op 4 april die eveneens zal doorgaan in het Adepsgebouw in Brussel.  

Paul Van Agtmael roept om zoveel mogelijk aanwezig te zijn op deze vergadering waarop 

zal uitgelegd worden hoe we de organisatie willen aanpakken en welke ondersteuning 

daarvoor nodig is. 

4. VOORSTELLING COMMISSIES K.B.F.S. EN OPROEP TOT KANDIDATUREN ; 

De voorzitter stelt de drie nationale commissies voor. 

- Arbitragecommissie: één van doelen hier is het begeleiden van startende schermers 

naar een internationaal niveau. 

- Nationale wedstrijdcommissie: uitwerken intern reglement + beheren van de kalender 

op Nationaal niveau. Verder zal ook een kalender worden opgemaakt van alle Belgische 

tornooien. 

- Nationale Topsportcommissie: één van de doelen moet zijn het inrichten van nationale 

trainingen op de drie wapens. 

Elke commissie stelt een tweejarenplan op binnen het doelstellingskader. 

5. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 12 DECEMBER 2018; 
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Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

6. WERKINGSVERSLAGEN 

a. VERSLAG VAN DE VOORZITTER 

De voorzitter beklemtoond een aantal uitdaging waar de Vlaamse Schermbond voorstaat. 

Hij roept tot samenwerking tussen de federaties, de regionale clubs en de clubs. Deze 

samenwerking zal nodig zijn om de schermsport vooruit te helpen.  

b. VERSLAG VAN DE SECRETARIS-GENERAAL 

Op datum van 1 januari 2019 hadden we 1344 leden. Op dit moment zitten we op 1415 

leden. Een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar.  

De huidige samenstelling van de staf en de taakverdeling binnen de staf wordt 

overlopen. Detail hiervan vind je  terug in de bijgevoegde presentatie. 

Verder werden een aantal documenten met betrekking tot de personeelsadministratie 

herwerkt.  

c. WERKINGSVERSLAG/ VERSLAG VAN DE COMMISSIES VAN DE VSB 

I. VERSLAG TOPSPORT COMMISSIE 

Yannick Germeau laat zich verontschuldigden. Mathias Huybens overloopt de 

belangrijkste resultaten van de Vlaamse scherm(st)ers. 

II. VERSLAG VAN DE SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 

De Vlaamse scheidsrechterscommissie gaat over in de nationale arbitragecommissie. 

III. VERSLAG VAN DE HISTORISCHE COMMISSIE 

De historische commissie staat voorlopig op non-actief. Het palmares voor de 

Belgische kampioenschappen wordt nog aangevuld. Verder werd op de algemene 

vergadering van ARAB voorgesteld om de archieven van ARAB over te dragen naar 

het sportimonium.  

IV. VERSLAG COMMISSIE GOED BESTUUR 

Onze huidige score 43,39% zullen we dit jaar proberen opkrikken. Vooral op het 

onderdeel ‘interne verantwoording’ moet het mogelijk zijn een beter score te 

behalen. 

V. VERSLAG MEDISCHE EN ETISHCE COMMISSIE 

Vanuit de Vlaamse Sportfederatie werden 6 beleidsmaatregelen rond Seksueel 

Grensoverschrijdend Gedrag in de sportclubs opgesteld.  
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Op 7 mei komen drie van deze maatregelen  aan bod op een informatiedag, deze 

zullen nadien uitgewerkt worden binnen de Vlaamse Schermbond. 

d. VERSLAG PROVINCIALE KOEPELS/ EVBVS / MOEV / ARAB 

EVBVS: Op het EK in Alkmaar waren zes ploegen aanwezig, een record. Voor het 

eerst was er ook deelname sabel dames. 

op het BK 2019 waren er 51 deelnemers op alle wapens en voor het eerst ook een 

volledige poule degen dames. 

In mei vindt in Cognac het Ek plaatst, voorlopig zijn er 23 deelnemers en 11 

begeleiders. 

Er wordt verwezen naar Ferrum Vetus een competitie in Nederland met 5 tornooien 

in 5 verschillende steden op alle wapens.  De beste uitslagen worden genoteerd in 

het eindklassement. 

Het is de bedoeling om ook in België zo een wedstrijd te organiseren. Hiervoor werd 

een rondschrijven verstuurd. 

Er zal in 2020 een Europees Circuit tornooi georganiseerd worden door Le Sabre 

Noir op 4 en 5 april. 

ARAB: De website wordt volledig vernieuwd. Op 7 april wordt er workshop ludiek 

schermen georganiseerd. Twee keer per jaar zijn er examenmomenten waarop  

lesgevers een hoger niveau kunnen behalen. Deze examens gaan door in Gembloux. 

Voor het uitwerken van het brevettensysteem is er een samenwerking tussen ARAB 

en de VSB. Momenteel wordt dit systeem getest in twee pilootclubs. 

e. VERSLAG VAN DE SCHATBEWAARDER – PRESENTATIE BALANS EN JAARREKENING 2018 

Deel 1: voorstelling van de jaarrekening en Balans door Delfien Lybaert 

In bijlage de presentatie van de jaarrekening en balans net als een overzicht in Excel 

van de totalen in de jaarrekening. We hebben dit jaar een overschot van €34.204,57.  

De raad van bestuur stelt voor om dit resultaat als volgt te bestemmen: 

- coaching Floret – Degen €1.500,00 

- project Brevetten deel VSB €1.500,00 

- scheidsrechtervorming deel VSB €1.500,00 

- Provisie 2020 meerkost WK €15.000,00 

- Provisie 2020 coaching floret-degen €2.000,00 

- sociaal passief €5.000,00 

- winst € 7.704,57 

f. VERSLAG VAN DE REKENINGTOEZICHTERS 

Net als vorig jaar werden de rekening gecontroleerd door Koen Nijsen en Jean-Paul 

Vanceulebroek. Zij hebben de rekeningen op dezelfde manier gecontroleerd met als 

de focus op het verbeteren van de opmerkingen van 2017. De administratie gebeurt 
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op dezelfde manier als vorig jaar, onkostennota’s worden tijdig binnengebracht en 

facturen tussen de federaties worden meer gescheiden. De rekeningtoezichters 

adviseren de normale goedkeuring van de jaarrekening 2018 en de kwijting aan de 

raad van bestuur. 

7. GOEDKEURING JAARREKENING 

De jaarrekening wordt unaniem goedgekeurd. 

8. KWIJTING AAN DE RAAD VAN BESTUUR 

De kwijting wordt gegeven aan de raad van bestuur.  

9. VOORSTELLING BUDGET. 

Zoals reeds vermeld op de AV van 12 december 2018 wordt bij het opstellen van het budget 

uitgegaan van 90% van de subsidies. Uitgaand van dit principe heeft topsport een vrije marge 

van €88.000,00, algemene werking €11.000,00 en jeugdsport 11.000,00.  

Op dit moment zijn alle subsidies gekend, behalve VIA. De subsidies in de bestaande domeinen 

algemene werking, jeugdsport en topsport zijn iets gedeeld. Voor het project ‘schermen op 

school’ hebben €12.800,00 ter beschikking gekregen. Deze middelen kunnen we enkel 

aanwenden voor het project schermen op school. 

Volgende beleidsbeslissingen werden genomen: 

Voor topsport wordt een aanpassing van de inschrijvingsgelden in de topsportschool 

doorgevoerd in seizoen 2019-2020. 

Vanuit de VSB zullen middelen vrijgemaakt worden om de projecten brevetten en 

scheidsrechtervorming op federaal niveau te ondersteunen. 

Verder wil de VSB ook de niet gesubsidieerde topsport blijven ondersteunen door het blijven 

financieren van EK/WK op floret en degen. Ook voor de ploegenwerking op floret en degen 

wordt budget voorzien. Een detail hiervan is te vinden in de bijgevoegde presentatie. 

De staf ligt kort een aantal projecten toe. Met ‘schermen op school’ willen de sport bekender 

maken bij de schoolgaande jeugd. Via de opleiding van lo’ers willen de sport in de turnlessen 

introduceren in de Vlaamse scholen.  

Er wordt gewerkt aan een nieuw ledenadministratieprogramma. Ophardt zal stap voor stap 

worden geïntroduceerd. Het programma zal kunnen gebruikt worden  op federaal niveau, door 

de Vlaamse en Waalse federatie, door alle clubs en door elk lid individueel.  

Op termijn zal dit Nahouw en OnzeRelaties vervangen.  

Er werd begin dit jaar een infobrochure ‘Help, mijn kind schermt! brochure uitgestuurd naar de 

clubs. Op vraag van een aantal leden zal een pfd-versie worden voorzien. Clubs die een extra 

oplage van de folder willen kunnen dit vragen op het secretariaat. 
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10. VASTLEGGEN VAN HET VASTE DEEL VAN HET LIDGELD VOOR HET SEIZOEN 2019-2020; 

VOORSTEL RVB €150 (WAS €124) 

Het voorstel wordt unaniem goedgekeurd. Het lidgeld zal €150 bedragen in seizoen 2019-2020. 

11. BEKRACHTIGING VAN DE KOSTPRIJS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET SEIZOEN 2019-2020; 

a. CLUBVERGUNNING: VOORSTEL RVB €25 (WAS €20) 

Dit voorstel wordt verworpen, het clublidgeld blijft €20. 

b. ALGEMENE VERGUNNING €45 (ONVERANDERD) 

c. HISTORISCHE VERGUNNING €55 (WAS € 50) 

Dit voorstel wordt unaniem goedgekeurd.  

d. ADMINISTRATIEVE VERGUNNING €20 (ONVERANDERD) 

 

12. VASTLEGGEN BORGSOM ADMINISTRATIEF GESCHIL SEIZOEN 2019-2020; 

De borgsom wordt vastgelegd op €50 en blijft dus onveranderd. 

13. VASTLEGGEN FORFAITAIRE KOST VOOR EEN ADMINISTRATIEF GESCHIL SEIZOEN 2019-2020; 

De forfaitaire kost wordt vastgelegd op €100 en blijft dus onveranderd. 

14. AANSTELLEN REKENINGTOEZICHTERS; 

Koen Nijsen en Jean-Paul Vanceulebroek stellen zich opnieuw kandidaat. Hun aanstelling wordt 

unaniem goedgekeurd. 

15. VERKIEZING LEDEN VOOR DE GESCHILLEN/ BEROEPSCOMMISSIE; 

Vooraf werd een kandidatuur ontvangen van Eric Feyen (Omnisword). 

Tijdens de Algemene Vergadering stellen ook volgende personen zich kandidaat: 

Xavier Foulon (KSSMA), Koen Nijsen (Vast Als Eik), Gijs Huybrechts (Parcival), Gie Geenen 

(JARNAC).  

We zijn nog op zoek naar 1 lid, dit om de beoogde poule van 6 personen te verkrijgen. 

16. VERKIEZING LEDEN RAAD VAN BESTUUR; 

a. DE RAAD VAN BESTUUR IS SINDS 12 DECEMBER 2018 NIET MEER VOLLEDIG, ER ZIJN DRIE 

FUNCTIES VACANT. 

Er zullen bijzondere algemene vergaderingen worden ingepland tot de Raad van bestuur 

opnieuw in aantal is. 
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b. VOLGENDE KANDIDATUREN WORDEN VOORGEDRAGEN 

ER WERDEN GEEN KANDIDATUREN ONTVANGEN. 

BIJGEVOEGD AAN DIT VERSLAG GAAN: 

- de powerpointpresentatie 

- excel overzicht en begeleidend document van de jaarrekening 2018. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen, de vergadering wordt geheven. 

Erik Swennen       Kathleen Kets 
Voorzitter       Secretaris-generaal 
Vlaamse Schermbond vzw     Vlaamse Schermbond vzw 


