
VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 4 december 2018 
- Gent 

 

A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN 

 
Aanwezig RvB: Erik Swennen, Joram Maes, Luc Vandingenen, Kathleen Kets 
Aanwezige staf: Yannick Germeau, Mathias Huybens, Delfien Lybaert 
 
Verontschuldigd: Peter Scheurwegen, Philippe Danneels, Johan Vandenbroek 

B. GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN 

- Verslag RvB 6/11/2018: 5 van de 7 bestuurders keurden het verslag 
zonder opmerkingen goed => het verslag is goedgekeurd 

- Verslag RvB 20/11/2018: 5 van de 7 bestuurders keurden het verslag 
zonder opmerkingen goed => het verslag is goedgekeurd 

C. OPVOLGINGSPUNTEN VORIGE VERGADERINGEN: 

 

Wie Wat Verslag 
van 

Timing SVZ 

Kathleen Update bestuurders in 
BS en KBO 

06/11/2018 Voor 
5/12/18 

4/12/2018: 
KBO = 
OK - BS 
volgt na de 

 

 



AV van 
12/12/2018 

Kathleen Camera’s - privacy - 
verklaring - gebouw 

06/11/2018 asap  

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

06/11/2018 asap  

 
Wie Wat Verslag 

van 
Timing SVZ 

Peter/Joram
/ 

Huishoudelijk 
Reglement 

 22/08/2018 
mogelijk 
laatste 
vergadering 

Finale voorstel 
is voorgelegd 
aan de WGp en 
aan de RvB. 
Wacht op 
reactie. 
Moet deze 
week samen 
met de 

 

 



kennisgeving 
van de AV 
kunnen 
vertrekken. = 
DONE 
 

Kathleen Aanpassen 
arbeidsreglement 
VSB 

04/09/20
18 

na 
contactnam
e Ariane 

04/12/2018: 
busy 

Peter boeteclausule 
laattijdig 
uitschrijven 
wedstrijden 
FIE/EFC 
opnemen in 
reglement 

06/08/20
18 

asap 06/11/2018 

Nady gaat 
feedback 
vragen aan de 
voorzitters van 
de werkgroepen 
 
 

 
 
 
 
 
OPVOLGINGSPUNTEN STAF: 

 

 



Wie Wat Verslag 
van 

Timing SVZ 

Staf Promofilmpje 
schermen op 
website plaatsen + 
opnieuw op sociale 
media 

09/10/20
18 

te 
bepalen 
door 
Staf 

06/11/2018: 
ingepland 
december 

Yannick Gebruik schermzaal 
en krachtzaal door 
degen/floret 

09/10/20
18 

asap 04/12/2018; zie 
verder: overleg 
volgt 

 
 
Wie Wat Verslag 

van 
Timing SVZ 

Delfien Toekennin
g 
winstprem
ie met 
lonen 
november 
=> contact 

06/11/20
18 

asap Alternatieven werden 
gevraagd 

 

 



sociaal 
secretariaa
t 

 

D. RAPPORTERING VAN DE STAF 

Verslag Delfien en Mathias: 
 

❖ Leden: aantal problemen geweest met Onze Relaties. dit is opgenomen 
met Paul Water. Idem facturatie vergunningen clubs 

❖ Premie werknemers 
➢ er kan geen winstpremie uitgekeerd worden aangezien de VSB 

geen vennootschapsbelasting betaalt …. 
➢ alternatieven worden bekeken 

❖ Budget algemene werking: de uitgaven voor algemene werking blijven 
goed binnen het vooropgestelde budget 

❖ Internet: vrij veel connectieproblemen, proberen het op te lossen via Sport 
Vlaanderen. Ook wordt de mogelijkheid bekeken om af te stappen van 
een vaste lijn en over te stappen naar een GSM-toestel 

❖ Geschenken AV: Delfien volgt dit op 
❖ Lidkaarten: resterende kaarten zijn in orde gebracht en worden verstuurd 
❖ Website: busy: zou na nieuwjaar online geplaatst worden - er wordt deze 

maand nog een betalende versie aangeschaft om de laatste wijzigingen te 
kunnen doen. 

❖ Boetes FIE: degene die bestemd zijn voor de Waalse Schermfederatie 
worden doorgestuurd naar de FFCEB. 

❖ KBC-app: toegang moet verlengd worden 

 

 



❖ AV: er wordt een extra herinnering verstuurd + extra oproep voor 
volmachten en kandidaat- bestuursleden 

❖ VSF: link naar opleidingen: 
https://www.vlaamsesportfederatie.be/product 

❖ SKO-overleg: er werden verschillende evenementen ingepland: 
➢ trainer B wordt georganiseerd 
➢ jeugdhappening in een nieuw jasje? 
➢ Dag van de Trainer 
➢ VSB-kalender: te verspreiden naar elke club met voor 2019 alle 

data genoteerd (Dag van de Trainer, BK’s, AV’s, … VSB-bekers)  
To do Mathias: voorbeeld kalender 
To do RvB: data 2 AV’s prikken  

❖ EK Foggia: weinig hotels in de buurt, hotels liggen vaak op 30-40 km van 
de zaal. Er zal half pension genomen worden en de kosten hiervan worden 
aan de schermers doorgerekend. Dit zal duidelijk gecommuniceerd 
worden. 
 

Verslag van Technisch Directeur Topsport 
 

❖ De selectietornooien voor het EK U17 zijn afgelopen. Zijn rechtstreeks 
geselecteerd voor deelname: 

- Nijs Mathieu: FHC 
- Vannieuwenborgh Gijs: SHC 
- Kurvers Lester: SHC 

Het is nog mogelijk om deliberatiedossiers (eventueel wildcards) in te 
dienen tot 19/12/2018 

 

 

 

https://www.vlaamsesportfederatie.be/product


❖ Boekhouding en subsidiëring: 
- zowel voor OPE 1 als voor OPE 2 zitten de uitgaven binnen het 

budget 
- sponsorcontracten Sporfect is opgemaakt, gegevens voor Wright 

worden opgemaakt 
- Facturen voor inschrijving TSS + pakketten + 

scheidsrechterskosten (5 euro per schermer per tornooi) wordt naar 
de club gestuurd) worden nog opgemaakt. Ook de sabelschermers 
delen mee in de scheidsrechterskosten, behalve als deze een pakket 
hebben. 

Op de AV van 12/12/2018 zal voorgesteld worden om deze 
tussenkomst op te trekken naar 10 euro per schermer per wedstrijd. 

- FSC: het ploegenreglement werd gepubliceerd op de website van de 
KBFS 

- Overleg degen: de selectieverantwoordelijken Anne Verschraege en 
Frédéric Fenoul hebben een gemeenschappelijke visie ontwikkeld. 
Bedoeling is om met 5 vaste degenschermsters te roteren.  

- Gebruik van de schermzaal: overleg met Bert Six: meerdere 
federaties willen extra gebruik maken van de faciliteiten. Hiervoor 
zal binnen Sport Vlaanderen een algemeen overleg te organiseren 
en klare wijn te schenken. 

Wel kan er op 19/01/2019  een nationale training op degen 
doorgaan 

 

 

 

 



❖ Jeugdhappening (optie: 17/03/2019) => voorstel tot wijziging naar de 
VSB Talent Cup. Inhoud wijzigen en trainers gaan meer betrokken 
worden. 

Het ploegentornooi (mix wapens) wordt behouden en er gaan ook ruimte 
voorzien voor de kandidaat-initiatoren en kandidaten trainer-B. 

Quid: info over werkzaamheden RvB? Nationale tweedehandsverkoop 
van materiaal?  

Quid: scheidsrechtersmoment?  

De aanwezige leden van de RvB juichen dit intiatief alvast toe. 

E. EXTERNE/INTERNE MEETING/WERKGROEPEN: NIEUWS TE MELDEN? 

❖ Vraag voor de werkgroep scheidsrechters: is het iet mogelijk een 
“tussenniveau” te ontwikkelen zodat cadetten niet bij senioren moeten 
gaan jureren maar “beperkt” blijven tot de junioren? En pas na het 
afleggen van een 3de proef ook mogen jureren? Niet elke 
kandidaat-scheidsrechter is immers “klaar” om ook meteen bij de senioren 
een proef af te leggen. 
Idem voor scheidsrechters die kunnen doorgroeien naar het internationale 
niveau.  
To do Joram: bespreken in werkgroep scheidsrechter 

❖ Zonetornooi en EK Vlaanderen: Sport Vlaanderen: is het mogelijk een 
schriftelijke bevestiging te krijgen dat zij achter onze kandidatuur voor de 
organisatie van beide tornooien?  
To do Yannick: navragen bij Christine De Brouwer van Sport Vlaanderen 
(gegevens verkregen via Bert Six). 

 

 



❖ Algemene Vergadering VSB: 12/12/2018: pptx werd voorbereid door te 
staf: 

- verslag van de voorzitter en secretaris-generaal => steeds op de 1ste 
AV van het jaar 

- aanduiding rekeningtoezichters => steeds op de 1ste AV van het 
jaar 

- voorgestelde agenda ziet er prima uit 
❖ Overleg VSB - FFCEB 20/12/2018 10u Centre Adeps forêt de soigne 

- Gaan aanwezig zijn: Yannick, Mathias, Peter en Erik 
- Voorbereiding via een voorafgaande meeting - skype 
- Prioriteiten: 

- Aantal leden / clubs 
- Aantal trainers 
- Aantal scheidsrechters 
- Duidelijke afspraken communicatie …. 

 
❖ Federale scheidsrechterscommissie: 

➢ eerst zal binnen de KBFS bepaald worden wat er van de federale 
scheidsrechterscommissie verwacht wordt 

➢ dan zal vanuit de KBFS een oproep gedaan worden om kandidaten 
te kennen om dit te trekken 

➢ ook de VSC zal hierbij betrokken worden. 

F. VARIA 

Er werden geen variapunten genoteerd. 

Volgende Raad van Bestuur: 
18 december 2018 (Skype) 

 

 


