Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:

12/02/2015

Plaats:

Merelbeke

Aanwezig:

Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van De Voorde,
Ondervoorzitter / Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal / Tom
Callewaert, Penningmeester / Laurent Samyn en Bart Dewulf, bestuurders

Uitgenodigd:

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

1.

De verslagen van 25/11/2014 en 08/12/2014 werden goedgekeurd.

2.

Sportwerking
ZWEMMEN
1) Evaluatie Flanders Speedo Cup en Vlaamse Jeugdkampioenschappen
Alle afrekeningen zijn nog niet definitief binnen, maar we verwachten een positief saldo.
2) Vraag van Netwerk/KijkIkZwem voor mogelijke samenwerking
Na advies van onze Vlaamse Opleidingscommissie en onze DSKO beslist de Raad van
Bestuur dat de VZF zich principieel niet engageert voor een ‘privélesgeverspopulatie’, maar er
hoofdzakelijk is voor haar eigen leden = de clubs en clublesgevers/clubtrainers
3) Wij ontvingen het antwoord van het VSB Zwemmen i.v.m. de vraag van Agnes Torfs/EST over de
ouderdomsbeperking van officials en kamprechters in het zwemmen.
Het VSB heeft na overleg besloten om niets aan de leeftijdsgrens van officials te wijzigen.
“FINA stelde haar leeftijdsgrens jaren geleden op 60 jaar maximum, met dien verstande dat je
zelfs geen 60 jaar mocht worden in de 4 jaar volgend op de kandidatuurstelling, m.a.w. 57 jaar
kon de grens al zijn.
FINA (BL 6) stelt haar leeftijdsgrens nu op maximum 65 jaar in het jaar van de competitie.
Het VSB Zwemmen bepaalt analoog haar grens op 65 jaar voor kamprechter en verhoogt die tot
70 jaar voor alle andere functies (voor de masters is dit zelfs ongelimiteerd). We verzwaren de
leeftijd van de FINA niet, integendeel.
De leeftijd tot 70 jaar wordt toegepast om een eventueel tekort aan officials tijdens wedstrijden op
te vangen.”
4) Wij ontvingen het verslag van het interprovinciaal beraad d.d. 13/12/2014 en waarbij de
provinciale besturen graag een antwoord gekregen hadden op een aantal vragen.
De punten werden samen met de RvB doorgenomen:
- Wat betreft overdracht boekhouding: er zal door onze financieel bestuurder Tom Callewaert
contact worden opgenomen met de provinciale besturen West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en
Limburg voor verdere afspraken.
- Wat betreft nieuw wedstrijdconcept: Topsportcoördinator Koen Van Buggenhout zegt dat er
gewerkt wordt aan een nieuw wedstrijdconcept dat besproken zal worden met het VSB
Zwemmen en in overleg met de provinciale besturen.
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- Wat betreft organisatie Vlaams Zomercriterium: de Raad van Bestuur is van oordeel dat de
huidige financiële afspraken gehandhaafd blijven. Het VSB zal het wedstrijdreglement zo vlug
mogelijk online plaatsen.
- Wat betreft badge afgevaardigden: de Raad van Bestuur vindt het aanmaken van een badge
een te dure zaak en rekent hierbij op de goodwill van onze clubs. We stellen voor dat ze hun
identiteitskaart tonen.
- Wat betreft wijziging inschrijvingsmodaliteiten minstens een jaar op voorhand: de Raad van
Bestuur sluit zich hierbij aan en vindt dit ook
- Wat betreft beperkte plaatsen voor niet Brabo’er: dit behoort tot het topsportbeleid en zal door
de topsportcommissie behandeld worden
5) Datum overleg vergadering met BRABO
Volgend op de uitnodiging van BRABO zal de Raad van Bestuur enkele data voorstellen om een
overlegmoment in te plannen tussen de VZF, de Stad Antwerpen en BRABO.
De VZF zal vertegenwoordigd worden door voorzitter Johnny Van der Straeten, bestuurder
Laurent Samyn en Topsportcoördinator Koen Van Buggenhout waarop enkele punten i.v.m. het
topsporttrainingsbad, elite VZF, zwemmers Topsportschool, de zwemschool, … besproken zullen
worden.
SKILL-UP
Sporttechnisch Coördinator Gretl Vandamme die het geheel mee helpt coördineren, geeft een stand
van zaken.
Er wordt eveneens gedacht aan de oprichting van een BVBA Skill-Up.
Bestuurder Tom Callewaert geeft toelichting over het financiële aspect en bestuurder Laurent Samyn
belicht het juridische contract bij de eventuele oprichting.
Er is nog geen definitieve beslissing genomen.
TOPSPORT
1) Topsportcoördinator Koen Van Buggenhout zal de verslagen van de topsportcommissie
bezorgen aan de Raad van Bestuur.
2) De Raad van Bestuur gaat akkoord met het voorstel van de Topsportcoördinator om een extra
budget te voorzien in Oostende voor de opvang van de trainingen voor elitesporters.
WATERPOLO
De voorgedragen kandidatuur voor coöptatie van Guido Claes/RSCM door het provinciaal bestuur
Antwerpen op te zetelen in het VSB Waterpolo wordt door de Raad van Bestuur goedgekeurd.
SYNCHRO
De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat Inge Stuyck/WIOS en destijds verkozen op de
jaarvergadering van het provinciaal bestuur Vlaams-Brabant afwezig was op de voorbije
vergaderingen van het VSB Synchro en zich ook niet verontschuldigd had, niettegenstaande
toegestuurde mails die onbeantwoord bleven. Bijgevolg heeft de Raad van Bestuur beslist om haar te
bedanken voor bewezen diensten en zal zij een ontslagbrief ontvangen.
Het provinciaal bestuur Vlaams-Brabant zal hiervan in kennis worden gesteld. Er zal ook een oproep
voor eventuele coöptatie gebeuren.
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3.

Administratie & personeel
1) Onze vroegere secretaresse en administratief medewerkster Brigitte De Cock ging op 31/12/2014
met pensioen. De Raad van Bestuur en het personeel hebben Brigitte uitvoerig bedankt met een
passend geschenk voor haar jarenlange trouwe inzet en werk voor de VZF vanaf het eerste uur.
2) Ontslag STZC (Sint-Truidense Zwemclub)
Dit ontslag wordt door de Raad van Bestuur aanvaard aangezien ze ook hun financiële
verplichtingen zijn nagekomen.
3) Wij verwelkomen de nieuwe club STW (Swimming Team Waasland) na gunstig advies van ons
provinciaal bestuur Oost-Vlaanderen.
4) Bijkomende bestuurdersfunctie VZF
Momenteel wordt het Huishoudelijk Reglement herwerkt en zal het mogelijk zijn om zich
kandidaat te stellen voor een nieuwe bijkomende bestuurdersfunctie in 2016.
5) De voorgedragen coöptatie van Ria Van Den Broeck (LAQUA) door het provinciaal bestuur
Vlaams-Brabant om te zetelen in dit bestuur wordt door de Raad van Bestuur goedgekeurd.
6) De voorgedragen coöptatie van Johan De Geeter (ISWIM) door het provinciaal bestuur WestVlaanderen om te zetelen in dit bestuur wordt door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

4.

Financiën
1) Wij ontvingen van Bloso een overzicht van de geraamde basissubsidies voor 2014 en 2015 en
de goedkeuring van de ingediende dossiers jeugdsport en prioriteitenbeleid.
2) Vraag van het Vlaams Sportbestuur Zwemmen over mogelijke boete wegens forfait.
De Raad van Bestuur zal geen boete opleggen.
3) Problematiek financiën in het provinciaal bestuur West-Vlaanderen.
Toelichting gebeurt door bestuurders Tom Callewaert en Bart De Wulf.
4) De Raad van Bestuur gaat akkoord om een financiële tussenkomst te voorzien voor Danny
Uyttersprot voor deelname als official IPC tot een maximum bedrag van 500 euro op basis van
officiële stukken verplaatsing en verblijfskosten.
5) De Raad van Bestuur gaat akkoord om een financiële tussenkomst te voorzien voor Evi
Vandergucht voor deelname als official in synchro tot een maximum bedrag van 500 euro op
basis van officiële stukken verplaatsing en verblijfskosten.

5.

Juridische zaken
1) Ingevolge de nieuwe WADA-code 2015 werd een nieuw intern tuchtreglement opgesteld.
2) Op 09/03/2015 wordt in Meise een infovergadering gehouden door de Minister/NADO
Vlaanderen/VSF en VDT in verband met het gewijzigde decreet inzake antidopingregelgeving.
Zullen aanwezig zijn voor VZF: bestuurder juridische zaken Laurent Samyn en
topsportcoördinator Koen Van Buggenhout.
Fernand Van Huyneghem zal aanwezig zijn in zijn functie als voorzitter van het Vlaams Doping
Tribunaal.
3) Door NADO Vlaanderen wordt gevraagd om contactpersoon aan te duiden. De VZF zal die
aanduiden na de infovergadering.

Pagina 3 van 4

6.

Varia

Volgende vergadering: woensdag 25 maart 2015 om 18u00 in de kantoren van de Vlaamse
Zwemfederatie.

Fernand Van Huyneghem
Verslaggever
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