Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:

03/11/2015

Plaats:

Merelbeke

Aanwezig:

Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van De Voorde,
Ondervoorzitter / Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal / Tom
Callewaert, Penningmeester / Koen De Carne, bestuurder / Laurent
Samyn, bestuurder / Lieven Dornez, bestuurder

Uitgenodigd:

Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator / Sepp Meyers,
Sporttechnisch Coördinator / Martine Vloeberghen, Administratief
medewerkster

1.

Het verslag van 07/10/2015 werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

2.

Sportwerking
ZWEMMEN
•

Flanders Speedo Cup
Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator, geeft toelichting bij de aankoop van een nieuw
podiumbord.

•

Skill-Up
De Raad van Bestuur gaat akkoord dat de nodige schikkingen worden getroffen voor de
oprichting van een BVBA.

TOPSPORT

3.

•

Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator, geeft toelichting over de werking, de tewerkstelling
en het financieel plaatje van de Topsportschool. De Raad van Bestuur beslist om het
inschrijvingsgeld vanaf het volgende schooljaar te verhogen.

•

Gebruiksovereenkomst Topsportbad Antwerpen
Wij wachten nog op het antwoord van de Stad Antwerpen.

Administratie
•

Aarschotse Zwemclub Schoonhoven (AZS) en Waregemse Zwemclub (WZC) kregen beiden de
titel van Koninklijke en vragen aanpassingen voor hun benaming en afkorting.
De Raad van Bestuur keurt dit goed. AZS wordt KAZS en WZC wordt KWZC.

•

Nieuw decreet georganiseerde sportsector
Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal, geeft verslag over de informatievergadering die
werd georganiseerd door de Vlaamse Sportfederatie voor alle sportfederaties.
Er komt een nieuw decreet op de sportfederaties. De Vlaamse Regering ging op 8 mei akkoord
met een bisconceptnota die de krijtlijnen van het nieuwe decreet aangeeft. De minister kreeg
daarmee het fiat om binnen de principes van de conceptnota een decreet uit te schrijven.
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Enkele opvallende zaken:
- Subsidiëren van 1 sportfederatie per sporttak en enkele multisportfederaties
- Internationale link blijft behouden
- Stimuli voor fusies
- Sporttakkenlijst blijft basis voor subsidiëring
- Belang van sporttechnische visie
- Basisopdrachten
- Werkingssubsidies op basis van ruimere parameters
- Planlastverlaging en vertrouwen
- Systematiek facultatieve opdrachten blijft behouden
Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal, houdt de Raad van Bestuur op de hoogte van de
verdere ontwikkelingen in dit dossier.

4.

•

Waterpolo Coach online
Op 13/12/2015 wordt een demo trainingsprogramma Super Coach Online Waterpolo
georganiseerd in Berchem.
SCO is een computerprogramma waarmee waterpolotrainers hun trainingen kunnen maken en
delen met anderen.
Toelichting wordt gegeven door Paul Mets.
De VZF wacht af en kijkt of meerdere Vlaamse clubs interesse hebben in dit programma.

•

Problematiek opleiding Limburg bij examen TAK
Via ons Vlaams Sportbestuur zwemmen werd de Raad van Bestuur op de hoogte gesteld van de
feiten die zich voordeden tijdens het examen TAK in Limburg.
De Raad van Bestuur beslist om de heer Vincent Colonna op de volgende Raad van Bestuur uit
te nodigen.

•

De coöptatie van de heer Rob Molemans/DMB die werd voorgedragen door het provinciaal
bestuur Limburg werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

Financiën
•

Op 25/11/2015 is een samenkomst gepland met de provinciale penningmeesters in
aanwezigheid van onze penningmeester, Tom Callewaert, en onze boekhoudster, Martine
Vloeberghen.

Volgende vergadering: woensdag 16 december 2015 om 17u00 in de kantoren van de Vlaamse
Zwemfederatie.
Verslaggever
Fernand Van Huyneghem
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