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

Uitgenodigd:

12/12/2012
Merelbeke
Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van De Voorde,
Ondervoorzitter / Kurt Desmet, Bart Dewulf, Laurent Samyn, Tom
Callewaert en Martin Demeester, bestuurders /Fernand Van Huyneghem,
Secretaris-Generaal
Lode Grossen, Topsportcoördinator / Sepp Meyers, Sporttechnisch
Coördinator / Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster

1. Het verslag van de vorige vergadering 14/11/2012 werd goedgekeurd.
2. Administratie
•
•

•

•

•
•

de

De aanvraag voor tijdskrediet van Pascale Verbauwen om vanaf 01/05/2013 4/5 te gaan
werken, werd goedgekeurd.
De Algemene Vergadering van de Vlaamse Zwemfederatie zal plaats vinden op 23/03/2013
om 10u00 in De Pinte.
Fernand Van Huyneghem treft de nodige schikkingen i.v.m. de uitnodiging en de dagorde en
zal deze eerst ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.
Vraag van zwemclub ZOLA aan de Voorzitter i.v.m. een aanvraag voor een
competitievergunning van een asielzoeker.
Volgens de Secretaris-Generaal isi er geen probleem om een competitievergunning af te
leveren.
Om te beginnen mag een sportclub een niet-Belg gewoon aansluiten bij de club. Er is ook
geen probleem wat betreft identiteitsgegevens of verzekering. Ook niet indien de betrokkene
onwettig verblijft. Het opvragen van een contactadres is bijvoorbeeld voldoende. De sportclub
heeft ook geen meldingsplicht indien iemand die onwettig verblijft zich wil aansluiten bij de
sportclub.
Indien de sporter geen identiteitskaart heeft, kan de sportclub bij de betrokkene informeren
naar de identiteit waaronder hij is ingeschreven op school als het om een minderjarige gaat, of
kan aan de sporter een attest van de gemeente gevraagd worden. De aansluiting kan niet
worden geweigerd omwille van een onwettig verblijfsstatuut. Dit zou strijdig zijn met het nondiscriminatie beginsel en met het Internationaal Kinderrechtenverdrag. Als hij toegelaten wordt
op school, is het logisch dat hij ook toegelaten wordt bij een club.
Elk aangesloten lid van een erkende sportfederatie (of niet-lid bij sportpromotionele acties),
ongeacht zijn nationaliteit of zijn verblijfsstatuut, valt onder de verzekering van de federatie.
Hier ook geen probleem.
Bijgevolg kan hij/zij een competitievergunning krijgen.
Aanpassing SPLASH
Sporttechnisch Coördinator Sepp Meyers geeft toelichtingen en overloopt de opmerkingen
i.v.m. het programma. Enkele zaken kunnen reeds aangepast worden. Dus liefst werken per
prioriteit en daarna de rest.
Best ook de handleiding van Joeri Jacobs gebruiken als leidraad voor verdere ontwikkeling en
opleidingen.
Vraag van Parantee (het vroegere VLG) i.v.m. SPLASH. De Voorzitter zal dit opvolgen.
Samenwerkingsakkoord met Assist (ledenadministratie)
Bestuurder Laurent Samyn deelt mee dat de Vlaamse Zwemfederatie momenteel druk bezig
is aan het onderhandelen met Assist en dat de voorstellen met elkaar worden vergeleken.
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De heer Luc Wuyts stuurde ons een zelfevaluatie van de Digi-krant. De Raad van Bestuur
neemt hier nota van, maar wil dat de heer Wuyts zich houdt aan de eerdere bemerkingen die
door onze Raad van Bestuur aan hem werden overgemaakt.

3. Topsport/personeel
• Lode Grossen biedt zijn ontslag aan als Topsportcoördinator en werknemer bij de Vlaamse
Zwemfederatie. Hij zegt dat hij na 10 jaar (eerst als trainer Topsportschool, daarna als
Topsportcoördinator) aan een nieuwe uitdaging toe is en zijn taak binnen de federatie verder zal
afwerken.
De Raad van Bestuur vindt het een zeer spijtige zaak en bedankt hem voor zijn bijdrage aan de
ontwikkeling van de zwemsport in het algemeen en van de Vlaamse Zwemfederatie in het
bijzonder. De Raad van Bestuur wenst hem veel succes in zijn nieuwe job.
Onze Secretaris-Generaal zal het nodige doen voor de verdere administratieve afhandeling.
Hij zal eveneens een sneuveldocument ‘vacature voor een nieuwe Topsportcoördinator’ opstellen
en deze zo vlug mogelijk overmaken aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal dan
verder beslissen wat er moet gebeuren met deze openstaande vacature.
• Verlenging contracten top- en jeugdtoptrainers.
Na evaluatie van de Topsportcoördinator beslist de Raad van Bestuur om onderstaande
aannemingscontracten als volgt te verlengen:
- Ronald Gaastra/toptrainer: 01/01/2013 t.e.m. 31/12/2016
- Rik Valcke/toptrainer: 01/01/2013 t.e.m. 31/12/2016
- Brigitte Becue/jeugdtoptrainer: 01/01/2013 t.e.m. 31/12/2013
- Ward Pellegrims/jeugdtoptrainer: 01/01/2013 t.e.m. 31/12/2013
4. Sportwerking
• De Raad van Bestuur gaat akoord met de aankoop van de vernieuwde boarding die nodig is
voor de Flanders Speedo Cup en de Vlaamse Jeugd Kampioenschappen.
5. Kaderopleiding
• Wij ontvingen de kandidatuur van Carine Verbauwen om te zetelen in de Vlaamse
Opleidingscommissie. De Raad van Bestuur dankt Carine voor haar kandidatuur, maar beslist
om een algemene oproep te lanceren naar de clubs.
Na de Algemene Vergadering in maart zal de Raad van Bestuur dan overgaan tot benoeming.
6. Varia
• Bestuurder Martin Demeester brengt kort verslag uit over het verloop van het interprovinciaal
beraad dat plaats had op 08/12/2012 in Vlaams-Brabant.
• Bestuurder Kurt Desmet pleit voor verhoging van het budget synchroonzwemmen naar
analogie van de Walen. Onze Voorzitter wijst beleefd op het feit dat de begroting Vlaamse
Zwemfederatie reeds door onze Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
• Bestuurders vragen zich ook af of de Kalendercommissie nog bestaat en verzoeken de
Sporttechnisch Coördinator om deze commissie nieuwe leven in te blazen.

Volgende vergadering zal plaats vinden op woensdag 30 januari 2013.

Verslaggever
Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal
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