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Aanvullend verslag Raad van Bestuur
4 april 2012 - 18u00
Burelen VZF Merelbeke
Aanwezig:
Johnny Van der Straeten, Laurent Samyn, Kurt Desmet, Maurice Van de Voorde, Martin
Demeester, Bart Dewulf
Verontschuldigd:
Fernand Van Huyneghem
Afwezig:
Georges Straetemans
Verslaggever:
Bart Dewulf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit verslag is een aanvulling op het verslag dat gemaakt werd op 4/4/2012 met volgende
agendapunten:
1/ verkiezing voorzitter en ondervoorzitter, invulling mandaten bestuurders
2/ verdeling van de diverse mandaten
3/ mandaten in andere besturen & commissies
4/ varia
Welkom
Maurice Van de Voorde heet de aanwezigen welkom, hij drukt zijn hoop op een goede
verstandhouding uit en wenst dat de vernieuwde raad van bestuur als een vriendenkring mag
samenwerken.
Inleiding
Deze vergadering werd samengeroepen op vraag van minstens drie bestuurders. Na de Algemene
Vergadering van 24 maart 2012 in Grobbendonk vonden niet alleen de bestuursleden, maar ook
diverse mensen uit onze clubs dat er een grens was overschreden.
De voorzitter fulmineerde in zijn toespraak tegen bepaalde personen en groepen van personen.
Diverse mensen vonden dit onterecht en ongepast. Bovendien diende de voorzitter op de
Algemene Vergadering ook zijn ontslag in.
Johnny van der Straeten voerde vorige week donderdag hierover een gesprek met Georges
Straetemans. Georges gaf hierin nogmaals te kennen (nadat hij dit ook deed op de Raad van
Bestuur van de KBZB) dat hij ontslag neemt. Georges deelde ook mee dat hij niet langer naar de
vergaderingen RvB VZF zou komen en zich niet meer zou moeien met het beleid. Hij gaf wel te
kennen dat hij graag het EK / EJK zou meemaken als voorzitter...
Uit de vergadering kwamen diverse reacties. Georges heeft onmiskenbaar heel wat punten van
verdienste. De laatste jaren werd echter ervaren dat zijn functie eerder een middel was om andere
zaken te bekomen (LEN, ...) dan het echte waarnemen van een voorzitterschap.
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De anticlimax op de Algemene Vergadering (reactie tegen het personeel, eisen tot vergoeding, het
opleggen van "zijn" manier, de verwijten naar bepaalde personen, ...) was de resultante van die
laatste jaren. Zowel vanuit de raad van Bestuur als vanuit diverse clubs kwam dan ook de reactie
dat dit niet langer getolereerd kan worden.
Nadat alle bestuurders gehoord werden en hun mening konden geven, werd overgegaan tot de
orde van de dag.
1/ verkiezing voorzitter en ondervoorzitter
Conform de statuten en het inhoudelijk reglement van de VZF worden na de Algemene
Vergadering uit de bestuursleden van de Raad van Bestuur een voorzitter en ondervoorzitter
gekozen. Na kandidaatstelling en stemming komt volgend resultaat uit de bus:
- Johnny Van der Straeten wordt voorzitter
- Maurice Van de Voorde wordt ondervoorzitter
De vergadering feliciteert hen met hun mandaat.
2/ verdeling van de diverse mandaten
Per bestuurslid werden vervolgens volgende functie(s) toegewezen:
- Johnny van der Straeten:
* voorzitter
* bestuurder financiën
( Johnny zal deze functie te voorlopigen titel waarnemen. De vergadering pleit om een oproep
te doen om hier een extra persoon/bestuurder voor te engageren)
* bestuurder topsport
- Maurice van de Voorde:
* ondervoorzitter
* bestuurder recreatieve sportbeoefening
- Martin Demeester:
* bestuurder kaderopleiding en kwaliteitszorg
- Laurent Samyn:
* bestuurder juridische zaken
- Kurt Desmet:
* bestuurder marketing
- Bart Dewulf:
* bestuurder competitieve sportbeoefening
- Georges Straetemans:
* bestuurder
3/ Mandaten in andere besturen en commissies
De Raad van Bestuur is de mening toegedaan dat de vertegenwoordiging in andere besturen,
commissies en de KBZB het beste onder de diverse bestuurders kan verdeeld worden.
Na beraadslaging worden volgende functies als volgt verdeeld:
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a/ Vlaamse Sportbesturen:
-

zwemmen: Bart Dewulf
waterpolo: Kurt Desmet
kunstzwemmen: Kurt Desmet
schoonspringen: geen aanduiding
openwater: Maurice Van de Voorde
masters: Maurice Van de Voorde

b/ Sporttechnische commissies:
-

Vlaamse
Vlaamse
Vlaamse
Vlaamse

topsportcommissie: Johnny Van der Straeten / Bart Dewulf
trainerscommissie zwemmen: Martin Demeester
opleidingscommissie: Martin Demeester
kalendercommissie: Laurent Samyn

c/ KBZB:
- Raad van Bestuur: voorzitter, bestuurder competitieve sportbeoefening & bestuurder financiën
- Sporttechnische commissie: voorzitter & bestuurder competitieve sportbeoefening
De Raad van Bestuur vraagt zich af of bovengenoemde personen ook kunnen vervangen worden
in de diverse vergaderingen van de KBZB. De diverse bestuurders zijn professioneel nog actief en
hebben ook andere engagementen lopen. Gezien de beslissingen van de RvB VZF steeds in
collegio genomen worden, kan een vervanging geen problemen opleveren.
4/ Varia
- de draft van de nieuwe reglementen KBZB wordt aan alle bestuurders bezorgd ter lezing. Graag
(indien nodig) opmerkingen formuleren.
- delegatieleiders internationale tornooien:
* momenteel wordt vanuit beide federaties steeds 1 begeleider meegestuurd
* voorstel is om hier met een beurtrol te werken en afwisselend per federatie (of wanneer
iemand beschikbaar is) iemand mee te sturen
* EK Debrecen: Paul Evrard (LFN) gaat mee als delegatieleider, er is voldoende Vlaamse
trainersomkadering om dit mee te begeleiden
* EJK Antwerpen: er werd aangedrongen op 2 delegatieleiders (Waals/Vlaams) gezien de 12
zwemmers. Johnny van der Straeten kan van 4 tot 8 juli. Daarvoor zou een trainer aangesteld
kunnen worden.
* de vergadering stelt de vraag of een vervanging door een andere bestuurder (andere dan
Johnny of Bart) geen mogelijkheid is. Te bevragen bij de KBZB.

voor de Raad van Bestuur,
Bart Dewulf, bestuurder competitieve sportbeoefening.
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