Koninklijke & Ridderlijke HoofdGilde van St Michiel
gilde der Gentse schermers sedert 1613

INFOBROCHURE

In deze infobrochure voor de ouders van de jonge beginnende schermers en voor alle nieuwe leden, vindt u alle
praktische informatie die van belang is om uw eerste stappen in de schermsport te zetten. Bewaar deze brochure
zorgvuldig, want u vindt er ook een aantal namen en telefoonnummers in terug van bestuursleden en trainers.
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we ook naar onze website: www.confrerie.be.Voor specifieke vragen
kunt u altijd terecht bij de trainers of bij de bestuursleden, waarvan u de lijst in bijlage vindt, en die bovendien
permanent aan het prikbord hangt in de schermzaal. We raden u aan om regelmatig de berichten op het prikbord
te lezen, en ook de website regelmatig te bezoeken.
Communicatie naar de leden toe gebeurt in eerste instantie via de trainers en lesgevers, maar het secretariaat
gebruikt regelmatig e-mail om dringende informatie door te sturen naar de leden.

TRAINERS – LESGEVERS
De Sint-Michielsgilde gelooft in het belang van een goed uitgebouwde basis schermtechniek, en is ervan overtuigd dat het schermen aanleren naast een sportieve ook een opvoedkundige verantwoordelijkheid draagt. Al
onze lesgevers zijn gemotiveerde en goed opgeleide trainers, en zij staan garant voor een goede opleiding. Het
bestuur steunt de lesgevers dan ook voor 100 % bij de beslissingen die zij nemen op sportief vlak.

SCHERMLICENTIE
Zoals in alle sportclubs is ook in de schermwereld een vergunning (of licentie) vereist van de overkoepelende
federatie om de sport te mogen beoefenen. Deze vergunning omvat ook een verzekering tegen ongevallen tijdens of op weg naar/van de training of competitie, en is dus een essentieel onderdeel van het lidmaatschap.
Onze overkoepelende federatie is de Vlaamse Schermbond vzw (V.S.B.). (www.vlaamseschermbond.be), die
samen met de Ligue Francophone des Cercles d’Escrime de Belgique, de Koninklijke Belgische Federatie van
Schermkringen vormt (K.B.F.S.).
Alle nieuwe schermers dienen éénmalig een “Aansluitingsformulier Vlaamse Schermbond” in te vullen.

Alle schermers die jonger dan 18 jaar of ouder dan 60 jaar zijn, alsook alle topsporters die aan kwalificatietornooien deelnemen, moeten jaarlijks het formulier “Medische sportkeuring” indienen. Voor alle andere schermers is een medisch attest nodig dat 5 jaar geldig blijft.
Alle formulieren worden aan de leden opgestuurd samen met de brief voor het innen van de lidgelden. De schermlicentie kan pas aangevraagd worden bij de Vlaamse Schermbond als de nodige documenten bij het secretariaat van de gilde ingediend zijn en het lidgeld betaald is.
Er bestaan verschillende soorten licenties, die elk 1 jaar (schermseizoen) geldig zijn:
De NATIONALE LICENTIE:
Deze licentie bevestigt het lidmaatschap van de schermer bij zijn club, en geeft hem/haar het recht om deel te
nemen aan nationale en internationale wedstrijden, uitgezonderd de wereldbeker A-tornooien.
De CLUBLICENTIE:
Deze licentie kan enkel aangevraagd worden voor het eerste jaar dat een schermer aansluit bij een club, en laat
hem/haar toe om binnen de club deel te nemen aan clubwedstrijden. Zij is dus maar voor 1 jaar geldig, en vanaf
het 2e jaar moet men een nationale licentie aanvragen.
De F.I.E. LICENTIE:
Dit is een internationale schermlicentie, bestemd voor schermers die willen deelnemen aan wereldbeker Atornooien. Deze licentie wordt via de Vlaamse Schermbond aangevraagd bij de F.I.E. (Fédération Internationale
d’Escrime: www.fie.ch)

SCHERMSEIZOEN
In de Sint-Michielsgilde loopt het schermseizoen van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar. Voor de Vlaamse Schermbond en de F.I.E. loopt het seizoen van 1 oktober tot en met 30 september.

TRAININGSUREN
De dagen en uren van de trainingen voor de verschillende groepen worden op het prikbord uitgehangen in de
schermzaal. Bij het begin van een nieuw seizoen blijven de uren van kracht van het vorige seizoen. Eind september worden er evaluaties gemaakt en worden eventuele aanpassingen aan het trainingsschema bekendgemaakt.

WAPENS – WAPENKAPITEIN – WEBSITE / WIKI
In de schermsport bestaan er 3 verschillende wapens: floret, degen en sabel. Elk wapen heeft zijn karakteristieken, meer informatie hierover vindt u op onze website (www.confrerie.be en/of www.schermen.be).
Er zijn naast de algemene website van de gilde ook nog 2 specifieke sites voor de wapens sabel en degen. Deze
sites zijn te vinden op: www.schermwiki.be/sabelgent (praktische informatie sabel) en www.schermwiki.be/
degengent (praktische informatie degen). Dit zijn interactieve sites waar u zelf ook informatie kan toevoegen.
Binnen de gilde is er voor elk wapen ook een wapenkapitein: dit is een ervaren schermer die nauw contact onderhoudt met de trainer, en die ook deelneemt aan de vergaderingen van het sportcomité. Hij zorgt onder andere
voor de inschrijving van de schermers voor nationale en internationale wedstrijden.

LIDGELD
Begin september stuurt de schatbewaarder naar alle bestaande leden een uitnodiging ter betaling van het lidgeld.
Deze betaling moet binnen zijn ten laatste op 25 september. Tegen die tijd moeten ook de attesten van medische
sportkeuring op het secretariaat van de gilde binnen zijn, zodat tegen 1 oktober, begin van het seizoen voor de
VSB, de nieuwe schermlicenties kunnen aangevraagd worden.
Geïnteresseerden kunnen in september enkele proeflessen volgen, alvorens zich als kandidaat lid aan te melden.
Zij zullen eind september een brief ontvangen voor het lidgeld, samen met de formulieren “Medische Sportkeuring” en “Aansluitingsformulier Vlaamse Schermbond”. Zij moeten deze formulieren zo snel mogelijk ingevuld
opsturen naar het secretariaat van de gilde..

POINTES D’ARRÊT
De Pointes d’Arrêt is het driemaandelijks tijdschrift van de Gentse Sint-Michielsgilde. In dit tijdschrift worden
aankondigingen, resultaten, tornooiverslagen en allerlei artikels in verband met de werking van de gilde gepubliceerd. Als lid van de Sint-Michielsgilde wordt u verzocht om de Pointes d’Arrêt te lezen, zodat u op de hoogte
blijft van het reilen en zeilen van de sportvereniging waarvan u deel uit maakt.

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE
Dit reglement bevat de elementaire gedragsregels die onze leden moeten respecteren. Het reglement is te
raadplegen op het prikbord. Naast dit reglement vragen we van al onze leden ook dat de elementaire regels van
goed gedrag, respect en beleefdheid nageleefd worden.

GEBRUIK SCHERMMATERIAAL – AANKOOP EIGEN SCHERMMATERIAAL
Voor de beginnende schermers is er schermmateriaal ter beschikking. Hiervoor vraagt de gilde wel een jaarlijkse
“gebruikersprijs”, zodat dit materiaal regelmatig kan gereinigd en hersteld worden indien nodig.
Voor de aankoop van eigen materiaal raden we aan om contact te nemen met een wapenkapitein of
schermmeester.
Informatie voor beginnende schermers en aankoop van materiaal kan u ook vinden op de hoger vermeldde
“schermwiki”

OMBUDSMAN
Bij eventuele problemen kan de ombudsman geraadpleegd worden. Zijn naam en adres vindt u in de adreslijst.

STRUCTUUR VAN DE SINT-MICHIELSGILDE
De Sint-Michielsgilde is een V.Z.W. die bestuurd wordt door de Eed (Raad van bestuur). Aan het hoofd staat de
Euverdeken (Voorzitter), bijgestaan door de Deken (Ondervoorzitter), de Schatbewaarder (Penningmeester) en
de Griffier (Secretaris). Verder zijn er een aantal Proviseerders (Bestuursleden). In totaal maken een twintigtal
mensen deel uit van de Eed.
Binnen de Eed is er een Directiecomité, het dagelijks bestuur van de vereniging.
In de Sint-Michielsgilde is er ook een sportcomité, waar de sportieve aspecten worden besproken, een oudercomité dat verantwoordelijk is voor de organisatie van extrasportieve activiteiten en feestelijkheden, een historisch comité dat zich bezighoudt met het patrimonium, het museum en de geschiedenis van onze gilde, en een
sponsorcomité. Het organigram van de gilde is ook te raadplegen op de website en in de schermzaal.

Leden van de EED
Euverdeken
Goeminne Didier
Coupure Rechts 224
9000 Gent
09/233.92.84
09/223.41.77
euverdeken@confrerie.be
Deken
Voorz. Zaalcomité
Ombudsman
Leten John
Brusselsesteenweg 455
9090 Melle
0475/920.866
09/220.08.12
john.leten@telenet.be
Schatbewaarder
Brasseur Gregory
Lindenstraat 5
9831 Deurle
0497/708.718
schatbewaarder@confrerie.be
Griffier
Antonis Roger
Apostelhuizen 87 / 201
9000 Gent
0472/649.278
09/233.57.50
roger.antonis@telenet.be
Ere-Schatbewaarder
Wilmes Pierre
Warandedreef 14
9831 Deurle
09/282.30.78
pierre.wilmes@skynet.be
Ere-Griffier
Van Schoote Baudouin
Kortrijksesteenweg 37
9000 Gent
09/222.25.93
vanschoote@skynet.be

Voorz. gesch. com.
De Witte Kristiaan
Sint-Kwintensberg 43
9000 Gent
0495/276.926
kristiaandewitte@yahoo.com

Schermmeester
Van Laecke Marcel
Stationsstraat 72
9080 Lochristi
09/355.60.05
marcel.van.laecke10@telenet.be

Sportcomité 			
			
Voorzitter
De Clercq Jeremy
Vierschaarlaan 28
9051 St.Denijs-Westrem
0486/854.508
jeremy.declercq@pandora.be

Initiator Degen
Van Laecke Yoeri
Kuitenbergstraat 42
9940 Evergem
0497/231.777
yoeri.van.laecke@telenet.be

Wapenkap. Floret
Ghijs Laurent
Valkeniersstraat 10
9000 Gent
0498/752.205
laurent_ghijs@hotmail.com
Wapenkap. Degen
Bleus Evert
Jannestraat 51
3512 Hasselt
0497/449.888
evert.bleus@telenet.be
Wapenkap. Degen
Mechelaere Ans
Heidelaan 30
8200 Brugge
0478/528.630
ans.mechelaere@skynet.be
Wapenkap. Sabel
Pinson Harry
Eeklostraat 95
9030 Mariakerke
0476/749.281
harry_pinson@msn.com
Schermmeester
Antonis Olivier
Meersstraat 17
9000 Gent
0476/376.577
olivier.antonis@skynet.be

Initiator Sabel
Van Holsbeke Seppe
Zingemkouterstraat 5
9040 St-Amandsberg
0496/398.357
tante_seppe@hotmail.com
Oudercomité 			
			
Voorzitster
De Trog Patricia
Brusselsesteenweg 30
9090 Melle
09/231.42.74
09/231.61.56
alain.detrog@gent.be
Overig
Initiator Degen
Defer Nicolas
Willemijnendreef 17
8000 Brugge
050/33.15.95
nicolas.defer@mil.be

