Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:

01/07/2015

Plaats:

Merelbeke

Aanwezig:

Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van De Voorde,
Ondervoorzitter / Tom Callewaert, Penningmeester /Koen De Carne,
bestuurder/Laurent Samyn, bestuurder

Verontschuldigd:

Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal/ Sepp Meyers,
sporttechnisch, Coördinator

Uitgenodigd:

Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator/ Martine Vloeberghen,
Administratief medewerkster

1.

Het verslag van 03/06/2015 werd door de RvB goedgekeurd.

2.

Sportwerking
ZWEMMEN
Nieuw Wedstrijdconcept :
Dit wedstrijdconcept werd aan alle provinciale besturen op het halfjaarlijks interprovinciaal
beraad (6/6/2015) voorgesteld. De provincies zullen deze intern bekijken en hun feedback
geven.
Skill-Up :
Tom Callewaert geeft een stand van zaken en meldt dat er hierover volgende week een
vergadering is belegd met Stefan Deckx en de programmeur om de stand van zaken te
bespreken omtrent Skill-Up 1.0 en het verder verloop ‘Skill-Up 2.0’. Tom Callewaert, Martine
Vloeberghen en Gretl Vandamme zullen aanwezig zijn.
ISB-zwembrevetten :
Koen Van Buggenhout geeft toelichting. Er is een samenwerking met ISB ivm normkaarten
maken voor de stijlen (niveau NA de watersafety test). Gretl Vandamme en David De
Wandel volgen dit op.
TOPSPORT
Trainingsbad Antwerpen :
Het voorstel van de Stad Antwerpen mbt de principes baanverdeling werd besproken en werd
een tegenvoorstel opgesteld. Deze wordt deze week overgemaakt aan de Stad Antwerpen.

3.

Administratie
Wij verwelkomen de nieuwe club ATLZ (zwemclub Atlantis, Landen) na gunstig advies van
ons provinciaal bestuur Vlaams-Brabant
De VZF neemt nota van de antwoorden van de provincie West-Vlaanderen.
Van zodra we iets meer weten, zal het nieuwe decreet erkenning/subsidiëring voorgelegd
worden aan de Raad van Bestuur. Momenteel nog iets te vaag.
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De oproep coöptatie kandidaat bestuurder voor ICT/communicatie werd goedgekeurd door de
Raad van Bestuur.
Sponsorovereenkomst Wortie
Bestuurder Laurent Samyn heeft het contract wat aangepast en we wachten nu nog op respons
van van Wortie.

Volgende vergadering: woensdag 26 augustus 2015 om 18u00 in de kantoren van de Vlaamse
Zwemfederatie.

Martine Vloeberghen,
Verslaggever
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