Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

Uitgenodigd:

04/09/2013
Merelbeke
Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van De Voorde,
Ondervoorzitter / Kurt Desmet, Bart Dewulf, Tom Callewaert, Laurent
Samyn en Martin Demeester, bestuurders / Fernand Van Huyneghem,
Secretaris-Generaal
Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator / Sepp Meyers,
Sporttechnisch Coördinator / Gretl Vandamme, Sporttechnisch Coördinator
/ Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster

1. Het verslag van de vorige vergadering 25/06/2013 werd goedgekeurd.
2. Sportwerking
2.1. Zwemmen
Gretl Vandamme, Sporttechnisch Coördinator, geeft toelichting over:
2.1.1. Facultatieve Opdracht Jeugdfonds Zwemmen. De VZF ontving in de aanvangsfase 43
aanvragen. Uiteindelijk werden er 33 bewijsdossiers ingediend.
Na beoordeling en analyse zal onder deze clubs ongeveer 50000 euro verdeeld worden.
De Raad van Bestuur keurt deze verdeling goed.
Toekenning kwaliteitslabels: 8 clubs ontvingen een gouden druppel, 10 clubs een zilveren
druppel en 13 een bronzen druppel. 2 clubs ontvingen geen druppel.
2.1.2. Facultatieve Opdracht Prioriteitenbeleid Skill-Up: inhoudelijk is alles klaar.
2.1.3. De oude benaming van het vroegere ‘SPLASH’-project verdwijnt en wordt vervangen door
de nieuwe benaming: ‘PACO’-project.
2.1.4. Het samenwerkingsprogramma VZF – Parantee (de vroegere Vlaamse Liga voor
Gehandicaptensport)
Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator, geeft toelichting en info over:
De modaliteiten van de Flanders Speedo Cup in Antwerpen en de Vlaamse
Jeugdkampioenschappen in Antwerpen en meldt dat voorziene begrotingen herbekeken moeten
worden aangezien de Provincie Antwerpen heeft meegedeeld dat er vanaf 2014 geen
sponsoring meer is voor internationale evenementen (zoals Flanders Speedo Cup).
2.2. Waterpolo
2.2.1. De Raad van Bestuur neemt kennis van de voordracht door de Provincie Antwerpen van
Dhr. David Witteboon voor het Vlaams Sportbestuur Waterpolo. Gelet op het gegeven dat
er op heden intern nagedacht wordt over een wijziging aan de samenstelling van de
verschillende structuren binnen de VZF, acht de Raad van Bestuur het niet wenselijk om op
heden in te gaan op de voordracht.
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3. Topsport
3.1. Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator, geeft toelichting over:
3.1.1. DSKO (Directeur Sportkaderopleiding)
Voor de aanwerving van een DSKO zwemmen schreef de VZF een vacature uit. Wij
ontvingen de kandidaturen van Ronald Claes en Kim Cortens. Na sollicitatiegesprekken
werd Ronald Claes weerhouden om voorgedragen te worden aan het Bloso.
(Nvdr: inmiddels heeft Ronald zijn kandidatuur ingetrokken en is hij aan de slag als trainer
bij de FFBN.)
3.1.2. Selectieprocedure in de Topsportschool
3.1.3. Het nieuwe opgestelde organigram Topsport
3.1.4. Evaluatie van het voorbijke WK Barcelona
3.1.5. Huurcontract voor materiaal nodig in de krachtzaal van Trainingscentrum Wachtebeke

4. Administratie
4.1. De Vlaamse Sportfederatie (VSF) gaat akkoord met onze vraag om het halftijds
tewerkstellingscontract (in het kader van de Sociale Maribel) met Lydia Colijn te verlengen tot
19/09/2014)
4.2. Martine Vloeberghen geeft stand van zaken voor wat betreft Assist.
4.3. De formulieren m.b.t. de controle 2013, de erkenning en aanvragen voor subsidiëring 2014 werd
voor 01/09/2013 ingediend bij het Bloso. (deze aanvragen betreffen basissubsidiëring en de
Facultatieve Opdrachten Topsport, Jeugdsport en Prioriteitenbeleid)
4.4. Het ontslag van RACSO werd aanvaard.
4.5. Na gunstig advies van het Provinciaal Bestuur Vlaams-Brabant verwelkomen wij de nieuwe club
Swimming Club Halle (SCH).

5. Financiën
In het kader van de interne staatshervorming werden voor de sport met de provincies op politiek vlak
afspraken gemaakt die opgenomen werden in het nieuwe decreet van 6 juli 2012 betreffende het
lokaal sportbeleid. Vanaf 01/01/2014 zijn de provinciale overheden niet meer bevoegd voor o.a. de
subsidiëring van Vlaamse sportfederaties en hun provinciale koepels.
De Vlaamse overheid zal de overgehevelde bedragen herverdelen. Het bedrag van de provinciale
subsidies zal overgeheveld worden naar de dotatie sportfederaties. Wellicht zal de verdeling daar
vanaf 2014 via een verhoging van de basissubsidies verlopen, maar daar is geen zekerheid over.
Hoeveel de subsidie zal bedragen en welke verdeelsleutel men zal hanteren, is momenteel nog niet
geweten. Het is dus wachten op het antwoord van de minister.

6. Sponsoring
Voorafgaandelijk aan de bespreking van dit agendapunt, wenst bestuurder Laurent Samyn de Raad
van Bestuur er attent op te maken dat hij als medewerker verbonden is aan het advocatenkantoor
Verbeke Melis. Aangezien dit advocatenkantoor optreedt als raadsman in verzekeringskwesties voor
NV Arena, kan er een vermoeden bestaan dat art. 23 van de Statuten in werking zou moeten treden.
Bestuurder Laurent Samyn wijst de Raad van Bestuur erop dat hij geen vennoot is in dit
advocatenkantoor en de samenwerking tussen NV Arena en dit advocatenkantoor niet afhangt van
de relatie tussen de VZF en NV Arena. Bestuurder Laurent Samyn stelt aldus geen enkel persoonlijk
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noch financieel belang te hebben bij de beslissing omtrent dit punt (waarbij verwezen wordt naar de
regeling van belangenconflicten binnen een NV of BVBA). Art 23 van de Statuten speelt in dit geval
aldus niet.
De Raad van Bestuur gaat akoord dat de VZF het bestaande sponsoringscontract met NV Arena
opnieuw verlengd voor de duur van 4 jaar (2014-2017).
Voorzitter Johnny Van der Straeten en Secretaris-Generaal Fernand Van Huyneghem zullen
eerstdaags in Brussel de overeenkomst ondertekenen met Eddy Van Den Bosch, Algemeen
Directeur van NV Arena.

7. Varia
7.1. Wij ontvingen van de VSF een uitnodiging voor een vergadering met de unisportfederaties op
26/09/2013. (Fernand Van Huyneghem en Martine Vloeberghen zullen aanwezig zijn.)
7.2. Voorzitter Johnny Van der Straeten vraagt om ook aandacht te besteden aan de publicatie van
de resultaten van het BK en het Vlaams Zomercriterium.
Volgende vergadering wordt voorzien op 23/10/2013.
(Nvdr: vergadering werd verdaagd)
Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal
Verslaggever
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