Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:

02/09/2014

Plaats:

Merelbeke

Aanwezig:

Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van De Voorde,
Ondervoorzitter / Tom Callewaert, Penningmeester / Laurent Samyn en
Bart Dewulf, Bestuurders / Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal

Verontschuldigd:

Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator

Uitgenodigd:

Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator
Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster

1.

Verslag van de Raad van Bestuur gehouden op 25/06/2014 werd goedgekeurd.

2.

Sportwerking
1) Zwemmen
Sepp Meyers, STC, geeft toelichting bij volgende items:
•

Stand van zaken zwemschool Antwerpen
(wordt verder opgevolgd en uitgewerkt)

•

Platform leerlijn zwemmen
Sepp Meyers, STC, en David De Wandel, DSKO, zullen aanwezig zijn op de vergadering van
09/09/2014. Gretl Vandamme, STC, zal aanwezig zijn op de vergadering van 11/09/2014.

•

Stand van zaken ‘Skill-Up your physicals’
(dit product moet nog afgewerkt worden, Gretl Vandamme, STC, volgt dit verder op)

•

De Raad van Bestuur benoemt Martin Demeester (gewezen bestuurder VZF) als lid van de
Vlaamse Opleidingscommissie Zwemmen.

•

Sepp Meyers, STC, meldt ons dat Stefan Leeten, lid VSB Zwemmen, zijn ontslag heeft
gegeven in al zijn functies.

2) Synchro
De voorgedragen coöptatie van Jasmien Dumortier door SKF om te zetelen in het VSB Synchro
werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd na gunstig advies van het Provinciaal Bestuur
West-Vlaanderen
3) Waterpolo
De voorgedragen coöptatie van Dirk Poelmans door KAZSC om te zetelen in het VSB Waterpolo
werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd na gunstig advies van het Provinciaal Bestuur
Antwerpen.
4) Topsport
•

Voorzitter Johnny Van der Straeten geeft toelichting over de sollicitatiegesprekken en de
aanwerving vanaf 01/09/2014 van:
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o
o

3.

Maarten De Wilde als voltijdse jeugdcoach
Stijn Corten als halftijdse analist

•

Wat betreft Ward Pellegrims wordt nog onderzocht of dit opnieuw via een
aannemingscontract zal gebeuren of via een arbeidsovereenkomst met de VZF.

•

Voorzitter Johnny Van der Straeten meldt tevens dat het arbeidscontract met Sven
Vereecken werd beëindigd door opzegging door de VZF en betekend op 07/07/2014 met een
opzeggingstermijn van 3 maanden en 6 weken.

Administratie
1) Op onze oproep voor mogelijke coöptatie van een kandidaat Bestuurder Kaderopleiding en
kwaliteitszorg en Bestuurder Marketing ontving de VZF slechts één kandidatuur, die van
mevrouw Anne-Marie Vindevogel voor Kaderopleiding en kwaliteitszorg.
Gelet op het feit dat wij recent vanuit het Bloso en de VTS het officieel bericht ontvingen dat wij in
het kader van de uitvoering van het topsportactieplan Vlaanderen III als focussport categorie 1
zwemmen een financiering ontvangen voor de aanwerving van een voltijdse directeur
sportkaderopleiding (DSKO) brengt dit met zich mee dat de bestuursfunctie kaderopleiding nu
overbodig is geworden. Inderdaad in de voorbije jaren was onze bestuurder Kaderopleiding,
Martin Demeester, eveneens de man die als directeur sportkaderopleiding (DSKO) fungeerde.
Bijgevolg heeft de Raad van Bestuur beslist om deze bestuurdersfunctie niet verder te laten
bestaan. Ook de bestuursfunctie Marketing zal geschrapt worden.
Het Huishoudelijk Reglement zal in die zin aangepast worden door de Raad van Bestuur.
2) ZDML vraagt om hun clubbenaming te wijzigen in Zwemclub Beringen Mijn (ZBM).
De Raad van Bestuur keurt dit goed.
3) Wij ontvingen uitnodigingen van UZKZ (50-jarig bestaan) en KLZC (100-jarig bestaan).
De VZF zorgt voor ere-plaketten.
Bestuurder Bart Dewulf zal namens de VZF aanwezig zijn bij UZKZ. Ondervoorzitter Maurice Van
De Voorde zal aanwezig zijn in Leuven.
4) Wij ontvingen het ontslag van Waterpolo Kortrijk (WPK).
Alle rekeningen tegenover het Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen en de VZF werden betaald.
Ontslag wordt aanvaard.

4.

Financiën
1) Update voor ‘Skill-Up your physicals’:
de financiële aanpassing voor 2014 werd goedgekeurd.
2) De financiële tussenkomst voor de clubs voor het Jeugdfonds Zwemmen werd goedgekeurd.
3) Wij ontvingen de afrekening van de Bloso-subsidies.

5.

Juridische zaken
Disciplinaire Raad Vlaamse Gemeenschap heeft sporter Gert-Jan Ingels een verbod opgelegd om
deel te nemen aan sportmanifestaties gedurende een periode van 2 jaar (27/01/2014 t.e.m.
26/01/2016) dit na positieve dopingcontrole tijdens een wedstrijd waterpolo op 11/01/2014.
Inmiddels werden de clubverantwoordelijken en de KBZB ingelicht over deze beslissing en de
gevolgen hiervan.
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6.

Varia
Brief van Minister Muyters.
Bij de start van deze nieuwe legislatuur staat het Vlaams Sportbeleid voor een aantal grote
uitdagingen. Eén van de belangrijkste hierin is het uitwerken van een nieuw decreet op de
sportfederaties.
De Vlaamse Regering wenst hierbij te streven naar een rationalisatie in het federatielandschap en
een resultaatgerichte financiering.
Er werd een onderzoeksopdracht gegund aan de firma Deloitte die een outputanalyse zullen maken
bij de Vlaamse sportfederaties.

Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal
Verslaggever
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