Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:

5 april 2017

Plaats:

Merelbeke

Aanwezig:

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

Uitgenodigd:

Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator
Martine Vloeberghen, Administratief medewerker

Verontschuldigd

Laurent Samyn, Bestuurder
Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator

1.

Het verslag van 08/03/2017 werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

2.

Sportwerking

Topsport
•

Recent werd het uitvoeringsbesluit topsport goedgekeurd Het nieuwe uitvoeringsbesluit houdt
een aantal belangrijke wijzigingen in voor de topsportfederaties.
Deze wijzigingen zijn onder andere:
o

De subsidiëring van de topsportfederaties gebeurt niet meer op basis van
categorieën, maar op basis van ingediende programma’s: ontwikkelings- en
prestatieprogramma’s.

o

De subsidiëring van een technisch directeur topsport (vroeger: coördinator topsport)
hangt niet meer vast aan de topsportschool, maar is gekoppeld aan de
ontwikkelingsprogramma’s.

Na berekening hebben wij helaas moeten vaststellen dat er bespaard zal moeten worden,
aangezien wij minder subsidiëring zullen ontvangen.
•

3.

De afgesproken doelstellingen 2017 tussen toptrainer Rik Valcke en de Vlaamse Zwemfederatie
werden door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

Administratie
•

De samenwerkingsovereenkomst tussen de VZF en Sport Vlaanderen voor de beleidsperiode
2017-2020 werden door de voorzitter ondertekend. De inhoud van deze overeenkomst heeft
Sport Vlaanderen uit ons ingediend beleidsplan gehaald i.f.v. de uit te voeren opdrachten n.a.v.
het nieuwe decreet van 10 juni 2016.
Binnen deze overeenkomst is er ook een meer gedetailleerde inspanningsverbintenis
opgenomen rond kaderopleiding en bijscholing en wordt ook veel aandacht besteed aan goed
bestuur.

•

Volgende personen werden door de Raad van Bestuur aangeduid als Vlaams afgevaardigden
voor de Algemene Vergadering KBZB op 26/04/2017 in Gent:
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o
o
o
o
o
o
o

4.

Johnny Van der Straeten (Raad van Bestuur)
Laurent Samyn (Raad van Bestuur)
Koen De Carne (Raad van Bestuur)
Lieven Dornez (Raad van Bestuur)
Ronny Buggenhout (Vlaams Sportbestuur zwemmen)
Fabrice Weise (Vlaams Sportbestuur waterpolo)
Babette Forsyth (Vlaams Sportbestuur synchro)

•

Wij noteren het ingediende ontslag van Stephanie Borrelli als bestuurslid en
secretaris/penningmeester van ons provinciaal bestuur Limburg.
De Secretaris-Generaal zal een bedankingsbrief sturen.

•

De voorgedragen coöptaties van Wendy Greunlinx (DBT) en Marc Thuwis (GZVN) om te zetelen
in het provinciaal bestuur Limburg worden door de Raad van Bestuur goedgekeurd. De
mandaten lopen tot 2018.

•

De Raad van Bestuur voorziet een financiële tussenkomst voor Danny Uyttersprot voor
deelname aan de verdere kwalificatie als IPC Technical Official (TO) Level 4, de hoogste
kwalificatie. Ook Parantee/Psylos voorziet een tegemoetkoming.

Financiën
•

Gelet op het feit dat n.a.v. het nieuwe decreet alle sportfederaties fors moeten inleveren, zal
ook de VZF genoodzaakt zijn om de begroting 2017 aan te passen. Dit werd ook reeds
medegedeeld aan de A.V.
De penningmeester herbekijkt samen met de Raad van Bestuur de verschillende posten en
keurt de nieuwe aangepaste begroting goed en zal die zoals overeengekomen op de voorbije
A.V. publiceren op onze website.

Volgende vergadering: woensdag 10 mei 2017 om 18u00 in de kantoren van de Vlaamse
Zwemfederatie.

Verslaggever
Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal
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