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1. INLEIDING
Het afgelopen jaar zijn er zowel binnen de staf van de Vlaamse Schermbond als binnen de Raad
van bestuur verschillende reorganisaties gebeurd.
Door een herstructurering werd Margot Callewaert uit haar functie van Sporttechnisch
coördinator ontheven. Haar taken zullen in de toekomst opgevangen worden door Brecht Stevens
(sportief coördinator), Mathias Huybens (Sporttechnisch coördinator voor recreatieve
sportbeoefening), Olivier Antonis (Administratief coördinator) en Paul Corteyn (directeur
Topsport).
Binnen de raad van bestuur werd zowel de voorzitter, de secretaris- generaal als de
schatbewaarder vervangen door respectievelijk: Erik Swennen, Kathleen Kets en Peter
Scheurwegen.
Daarenboven was ook één van de leden van de staf door een medisch probleem voor zes tot acht
weken werkonbekwaam.
Bovenstaande vermelde zaken leidden tot een achterstand in het vooropgestelde actieplan 2017.
Sommige zaken zijn dan ook naar 2018 doorgeschoven.
Het jaaractieplan 2017–2018 is volledig in samenspraak met de staf en de raad van bestuur
opgesteld en zal toegelicht worden aan de bestuursleden van onze Vlaamse schermclubs op de
algemene vergadering van 10 september 2017 te Oudenaarde.
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Organogram Vlaamse Schermbond VZW

STAF

RAAD VAN BESTUUR

ADC : Olivier Antonis

VOORZITTER: Erik Swennen

SC: Brecht Stevens

SECRETARIS-GENERAAL: Kathleen Kets

STCr: Els Vergauwen / Mathias Huybens

SCHATBEWAARDER: Peter Scheurwegen

HEAD COACH: Paul Corteyn

BESTUURSLEDEN: Kristin Cramers, Rik

TRAINER TSS: Yannick Germeau

Lamont, Frederiek Troubleyn, Johan
Vandenbroek
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2. JAARLIJKSE STIJGING VAN 15% IN HET AANTAL
SCHERMENDE LEDEN
2.1. JAARLIJKS 2 NIEUWE SATELLIETCLUB OPRICHTEN
Actiepunten A0001-A0003 werden in 2017 niet gehaald. Begin 2018 zal het draaiboek afgewerkt
worden zodat de eerste cyclus kan starten in de loop van 2018.

2.2. TEGEN 2020 IS HET LEDENAANTAL IN ALLE CLUBS MINSTENS
1% GESTEGEN
A0004: Einde augustus 2017 zijn er 2 van de 5 clubbezoeken afgerond. In de periode september
t.e.m. december zullen er nog 3 clubbezoeken plaatsvinden. Het schema voor 2018 zal behouden
blijven zoals eerder voorzien.
A0005: De opvraging van promotionele activiteiten gebeurt, maar los van de TT-fiche, middels
een nieuwe, afzonderlijke opvraging. In 2017 moet de opvolging/feedback/stimulans nog
gebeuren. Van de 24 aangesloten clubs hebben 13 clubs op de bevraging geantwoord.
A0006: De opmaak van de nieuwe folders heeft vertraging opgelopen. De opmaak zal voorzien
worden voor de periode oktober-november 2017. De volgende jaren zal de actualisering van de
folder gebeuren in het voorjaar, zoals voorzien, zodat er actuele folders voorhanden zijn tijdens de
promoperiode.

2.3. TEGEN 2020 DROP OUT VERMINDEREN MET 15%
A0007: De enquêtes blijven volgens ongewijzigde timing voorzien en uitgevoerd worden.
A0008: De productie van filmpjes zit op schema. In samenwerking met Get Fit 2 Fence (een
project van de Universiteit Gent, Sport Vlaanderen en de VTS) zal onze fysieke trainer geregeld
blessurepreventieve oefeningen op het net voorzien.
A0009: Momenteel zijn er nog geen kwaliteitslabels voor de club voorhanden. In samenwerking
met de FFCEB zijn er door de staf brevettensystemen ontwikkeld o.b.v. een LTAD (Long tem
athlete development). De Rvb van zowel de VSB als de FFCEB oordeelden dat de
schermspecifieke en technische kennis momenteel nog onvoldoende is. Hiervoor wil men een
samenwerking aangaan met de ARAB (Académie Royale D’ armes de l’ escrime). Het is dan de
doelstelling om in 2018 proeftesten uit te voeren binnen enkele Vlaamse schermclubs en af te
toetsen bij de clubtrainers en het clubbestuur wat haalbaar is en wat niet. In de toekomst zullen
dan ook labels toegekend worden aan de schermclubs op basis van dit brevettensysteem. Dit zal
gebaseerd zijn op het aantal behaalde brevetten naargelang het aantal leden van de club.
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2.4. TEGEN 2020 IS DE VERHOUDING 65% ♂ EN 35% ♀
A0010: Deze campagne heeft vertraging opgelopen. Er is een algemene rondvraag geweest naar
de Vlaamse schermclubs met de vraag of een verhoging van het aantal leden en in het bijzonder
meisjes opgevangen kan worden. Voorlopig is er bij de clubs weinig interesse om hierin mee te
gaan.

2.5. VISIBILITEIT / MEDIATISERING VAN DE VLAAMSE
SCHERMBOND VERGROTEN
A0011: Opstart Twitter account Vlaamse Schermbond september 2017. Competitiebeesten vanaf
februari 2018 op Ketnet. Een programma door het productiehuis Het Konijn. In dit programma
zal het leven van een topsportschoolstudente schermen gevolgd worden.
A0012: De opmaak van de promotielandkaart zal in de periode oktober-november plaatsvinden.
A0013: Voorlopig nog niet opgestart

3. RECREATIEVE CLUBWERKING EN ONTWIKKELING
SCHERMERS METEN & STIMULEREN
3.1. TEGEN 2020 IS DE TRAININGSWEGINGSFACTOR PER CLUB
50% GESTEGEN T . O .V . 2016
A0014: In 2017 werden er 8 aspirant initiatoren opgeleid
A0015: In 2017 werden er 14 initiators opgeleid
A0016: Bij gebrek aan voldoende kandidaten wordt er geen cursus Trainer B voorzien in 2018,
wel in 2019 en niet in 2020.
A0017: De cursus trainer A is in augustus gestart met 1 kandidaat, Seppe Van Holsbeke
A0018: In 2017 hebben er verschillende bijscholingen plaatsgevonden.
▪
▪
▪
▪

27/2: Jeugdhappening, coördinatietraining
27/6: Get Fit 2 Fence Deel 1
14 & 26/6: “Evolutions” schermspecifieke bijscholing sabel
4/7: “Evolutions” schermspecifieke bijscholing degen
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3.2. TEGEN 2020 IS DE SCHEIDSRECHTERSWEGINGSFACTOR PER
CLUB 50% GESTEGEN T . O . V . 2016
A0019: Het scheidsrechterweekend 2017 waarin er nieuwe scheidsrechters worden opgeleid is
voorzien op 29-30/9 en 1/10. Opleidingsdag DT 2017 is voorzien op 1/10.
A0020: Geen concrete bijscholingen voorzien in 2017. De Opleiding DT op 1/10 kan echter wel
aanzien worden als een extra bijscholing voor de scheidsrechters.

3.3. TEGEN 2020 HET RECREATIEF SCHERMNIVEAU PER CLUB
MEETBAAR & STIMULEREN
A0021: De toepassing van het brevettensysteem wordt wellicht uitgesteld, maar hopelijk kan een
proef gedaan worden met een beperkt aantal clubs, reeds komend seizoen 2017-2018.
A0022: De clubtrainingskoffer is afgewerkt.
A0023: 3 van de 4 fiches zijn ontwikkeld in 2017. Dit item zit op schema.
A0024: De oefeningen op YouTube zit op schema. In september gebeurt er ook een algemene
communicatie naar de schermclubs in Vlaanderen. Doelstelling is niet alleen om vanuit de staf
video’s te posten op het youtube kanaal maar ook om de trainers/leden van de Vlaamse
schermclubs te stimuleren om zelf video’s te maken die nadien online geüpload kunnen worden.
De video’s kunnen gepost worden in diverse categorieën (schermtechnisch/tactisch, fysiek,
mentaal). Op deze manier hoopt de VSB een wisselwerking te creëren tussen de staf en de
Vlaamse schermclubs maar ook tussen de clubs onderling.

3.4. TEGEN 2020 STIJGT HET % VSB -LEDEN DAT DEELNEEMT AAN
ONTMOETINGEN MET 10% T . O . V . 2016
A0025: De VSB Bekers zijn ingepland zoals voorzien. Er waren 2.1% meer deelnemers aanwezig
aan de VSB bekers in vergelijking met 2016.
A0026: De organisatie van de Jeugdhappening zit op schema. Er was een stijging merkbaar van
3% in vergelijking met 2016.
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4. COMPETITIEVE CLUBWERKING EN
JEUGDONTWIKKELING METEN & STIMULEREN
4.1. TEGEN 2020 EEN 20% TOENAME IN AANTAL DEELNEMERS
OP NATIONAAL NIVEAU ( NAT CIRCUIT & BK )
A0027: Er is een stimulans gebeurd in 2017, met 2 bijkomende competities als resultaat. In 2018
blijft dit behouden zoals voorzien.
A0028: De ontwikkelings-evenementenlijn en de ontwikkelingslijn zijn klaar. De promotie blijft
zoals eerder voorzien.
A0029: Infobrochure is nog niet opgestart. Opmaak uitgesteld naar september 2018.

4.2. TEGEN 2020 IS DE ADMINISTRATIE M . B . T .
COMPETITIESCHERMEN MEER GEAUTOMATISEERD
A0030: Er is overleg gaande met de Franstalige collega's. Hopelijk kunnen we een nieuw systeem
uitrollen in mei 2018.

4.3. TEGEN 2020 IS ER EEN 20% TOENAME IN HET AANTAL
DEELNEMERS AAN INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN
A0031: Is gebeurd
A0068: Is gebeurd
A0032: Is gebeurd

4.4. TEGEN 2020 EEN COMPETITIEVE WERKING UITBOUWEN OP
DEGEN EN FLORET
A0033: Door de verminderde subsidiëring moet het beheer van deze doelstelling uitbesteed
worden aan vrijwilligers. Op dit moment is er geen zekerheid over wie hiervoor de invulling zal
voorzien. Wij moeten afwachten tot september-oktober om hier een beter zicht op te krijgen voor
2018. In 2017 vonden er 6 kadertrainingen plaats voor floret en 6 kadertrainingen op degen.
Zonder subsidiëring zijn 10 trainingen moeilijk haalbaar.
A0034: Eind augustus vindt er een nationale stage plaats op floret en degen in de topsporthal te
Gent
A0035: Nog in overleg met betrokken instanties/trainers, september 2017. Momenteel wel nog
geen overleg tussen de VSB en de FFCEB. Kan eventueel opgestart worden na vergadering 30/8.
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5. BF JEUGDSPORT : METEN EN STIMULEREN
5.1. JAARLIJKS WORDT HET JEUGDSPORTPROJECT
GEORGANISEERD
A0036: In 2017 is er verhoging van deelname aan het JSP met 2 clubs.
A0037: Op schema
A0038: Stagiairs die door trainers van de topsportschool begeleid worden tijdens hun opleiding
aan de universiteit Gent, kunnen ingezet worden in de clubs. In 2017 is op die manier reeds een
trainer geactiveerd.
A0039: We moeten extra incentives bedenken om trainers te motiveren gebruik te maken van het
bijscholingsaanbod. Kan eventueel door gebruik te maken van internationale trainers, clinics bij
de organisatie van de WB.

5.2. JAARLIJKS WORDT DE VSB JEUGDHAPPENING
GEORGANISEERD
A0040: Afgelopen jaar was er een stijging van 2%. Ons vooropgestelde doel van 10% lijkt ons niet
meer realistisch.

6. BF LAAGDREMPELIG : TEGEN 2020 IS EEN PROJECT
“NIEUWE BELGEN ” OPGESTART
A0044: Project staat momenteel “on hold”. Er is nog niet geweten wanneer dit verder gezet wordt.

Jaaractieplan 2017-2018

7

7. BF INNOVATIE : TEGEN 2020 IS EEN “ SCHERMEN
OP SCHOOL ”- PROJECT ONTWIKKELD
7.1. TEGEN 2020 IS ER IN ELKE PROVINCIE EEN “ SCHERMEN OP
SCHOOL ” – PROJECT INGEDIEND
A0045: Het project is ondertussen aangepast en er zal opnieuw een aanvraag ingediend worden
voor subsidiëring. De werking zit op schema.

8. TEGEN 2020 HEEFT DE VSB 45 PUNTEN GESCOORD
M .B .T . “ GOED BESTUUR ”
De punten met betrekking tot goed bestuur zitten op schema.
A0050: licht uitgesteld, maar zal nog voorzien worden in 2017.
A0052: uitgesteld naar maart 2018

9. BESLUIT
De effectieve planning, timing en evaluatie van het jaaractieplan kan teruggevonden worden in
het excel file op het platform.
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