Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:

03/06/2015

Plaats:

Merelbeke

Aanwezig:

Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van De Voorde,
Ondervoorzitter / Laurent Samyn, bestuurder

Verontschuldigd:

Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal / Tom Callewaert,
Penningmeester /Bart Dewulf, bestuurder

Uitgenodigd:

Koen De Carne
Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator/ Sepp Meyers, sporttechnisch
Coördinator/Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster

Voorzitter Johnny Van der Straeten verwelkomt de heer Koen De Carne. De heer De Carne geeft een
korte voorstelling en toelichting waarom hij zich kandidaat stelde en beantwoordt enkele vragen. Na
overleg tussen de bestuurders, beslist de Raad van Bestuur unaniem om de heer De Carne als
nieuwe bestuurder competitie te coöpteren tot aan de eerstvolgende algemene vergadering van maart
2016 en waarbij hij zich dan opnieuw officieel kandidaat zal moeten stellen via zijn club.
Het Huishoudelijk reglement, punt IV.7 verdeling specifieke takenpakket bestuurders, werd
aangepast en goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
Naar aanleiding van deze aanpassing zal de Raad van Bestuur een oproep doen voor de coöptatie van
een nieuwe bestuurder ICT/communicatie.
1. Het verslag van 06/05/2015 werd door de RvB goedgekeurd.
2. Sportwerking
ZWEMMEN
We ontvingen de volgende vragen van het VSB-zwemmen :
 Verhoging boetes bij overschrijding wedstrijdduur :
In de namiddag hebben Sepp en Martine al een voorbereidend gesprek gehad met Ronny
Buggenhout (voorzitter VSB-ZW) en waarbij vanuit VZF gepleit werd om de boetes bij
overschrijding wedstrijdduur niet te verhogen. Ronny ging hiermee akkoord en zou dit
verdedigen in het VSB-ZW. Deze zal herbekeken worden na invoering van het nieuw
wedstrijdconcept.
 Bij laattijdige afzegging finales boetes vastleggen:
Is een aangelegenheid van de clubs en niet van de VZF, de clubs zijn vrij om boetes op te
leggen voor finales
Nieuw Wedstrijdconcept :
Nieuw jeugdcriterium voor 10-14j op provinciaal niveau. Ter vervanging van het provinciaal
kampioenschap. Eerste draft is uitgewerkt (trainerscommissie en VSB steunen dit voorstel).
Dit wedstrijdconcept zal voorgesteld worden aan alle provinciale besturen op het halfjaarlijks
interprovinciaal beraad (6/6/2015)

WATERPOLO
Vertegenwoordiging VZF in de sportcel WP/KBZB en commissie WP in de AV KBZB
De sportcel waterpolo in zijn huidige samenstelling functioneert niet goed en stellen een nieuwe
samenstelling voor.
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Voorstel is om iemand anders aan te duiden binnen het VSB waterpolo om af te vaardigen in de
sportcel en in de commissie WP in de AV KBZB.
VZF communiceert naar VSB waterpolo dat er iemand anders afgevaardigd moet worden. VSBWaterpolo samenroepen/mailen voor volgende vergadering KBZB (23/6) om de nieuwe
afvaardiging te bespreken.
TOPSPORT
samenwerking tussen VZF en Contemplas (professional motion analysis software) wordt verder
opgevolgd
stand van zaken trainingsbad Antwerpen : deze wordt verder opgevolgd door Johnny Van der
Straeten (voorzitter VZF) en Koen Van Buggenhout (topsportcoördinator) samen met Bloso en
Kabinet Muyters.
3. Administratie
Interprovinciaal 06/06 : Maurice Van De Voorde, ondervoorzitter VZF zal aanwezig zijn. Koen
Van Buggenhout (Topsportcoördinator) za het nieuw wedstrijdconcept voorstellen.
Sponsorovereenkomst Worthie
Bestuurder Laurent Samyn zal het sponsorovereenkomst eerst volledig doornemen en verslag
uitbrengen.
De VZF neemt contact op met de zwemclub ZBM om meer uitleg te krijgen over de niet betaalde
facturen van de provincie Limburg.
De VZF neemt contact op met de provincie West-Vlaanderen, om mee te delen dat de
briefwisseling/facturen moeten gestuurd worden naar het opgegeven adres van de club die
daarom verzoekt. Dit kan dus ook de maatschappelijke zetel en/of het adres zijn die door de club
wordt opgegeven.

Volgende vergadering: woensdag 1 juli 2015 om 18u00 in de kantoren van de Vlaamse Zwemfederatie.

Martine Vloeberghen,
Verslaggever

Pagina 2 van 2

