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

Uitgenodigd:

1.

13/11/2013
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 / Martine Vloeberghen, Administratief
medewerkster

Het verslag van de vorige vergadering 04/09/2013 werd goedgekeurd.

2. Sportwerking
2.1. Zwemmen
Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator, geeft toelichting over:
2.1.1. Het bilateraal gesprek die hij samen met collega Sporttechnisch Coördinator, Gretl
Vandamme, op het Bloso had op 04/10/2013 in verband met de facultatieve opdrachten
(FO) Jeugdfonds en prioriteitenbeleid.
De beoordeling FO Jeugdfonds zwemmen 2012-2013 werd zeer goed onthaald.
Voor wat betreft onze aanvraag 2014 worden wat bijsturingen en kleine aanpassingen
gevraagd met de noodzakelijke bijlagen.
Normalerwijze werd dit project voor 4 jaar goedgekeurd.
Wat betreft de aanvraag FO prioriteitenbeleid zwemmen, meer bepaald Skill-Up your
physicals 2014, zullen eveneens enkele aanpassingen gebeuren.
Alle verbeteringen worden voor 15/11/2013 bezorgd aan het Bloso. Op 15/12/2013 zal een
commissie Bloso oordelen over de inhoud en advies geven over het financiële luik.
Op 15/01/2013 oordeelt de minister over de toekenning
2.1.2. Flanders Speedo Cup (FSC) en de Vlaamse Jeugdkampioenschappen zwemmen.
Qua deelname wordt de FSC een groot succes met veel buitenlanders.
Wat betreft de Vlaamse Jeugdkampioenschappen werden de inschrijvingsmodaliteiten
aangepast.
2.2. Waterpolo
2.2.1. De Voorzitter Johnny Van der Straeten geeft een stand van zaken over zijn ontmoeting met
de waterpolo afgevaardigden.
Door de waterpolo zal een beleidsplan 2016 worden opgemaakt.

3. Topsport
3.1. Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator, geeft toelichting over:
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3.1.1. DSKO (Directeur Sportkaderopleiding)
Na het afhaken van Ronald Claes werd op zoek gegaan naar een nieuwe kandidaat DSKO
met een goed profiel en die we op korte termijn konden voorstellen aan het Bloso.
3.1.2. Zwembad Antwerpen
Momenteel zijn er gesprekken aan de gang met de Stad Antwerpen waarbij de stad een
financiële participatie vraagt aan de VZF bij de bouw van een trainingsbad.
De VZF zal financieel onderzoeken op welke manier ze een bijdrage kan leveren en van
welk budget dit kan betaald worden en hoe we dat kunnen spreiden.
Koen pleegt verder overleg met de architect voor wat betreft de technische uitrusting.
3.1.3. Zwembad Leuven
De VZF kan hierin financieel niet participeren, maar steunt dit project moreel, aangezien
alles dat in het teken staat om de zwemsport en de sporter vooruit te helpen, kunnen wij dit
alleen maar toejuichen.
3.1.4. Om een beter functioneren van de Topsportcommissie te realiseren, zal Koen een voorstel
van een intern huishoudelijk reglement opstellen.
3.1.5. Na toelichting en overleg tussen de Topsportcoördinator en de Raad van Bestuur, wordt
beslist om de aannemingscontracten met Brigitte Becue en Ward Pellegrims, die eindigen
op 31/12/2013, te verlengen voor 8 maanden, dus tot en met 31/08/2014.
3.1.6. Er wordt beslist om de huidige bedrijfswagen VZF verder te behouden en geen nieuwe
wagen te leasen, gelet op de meerkosten die dit zou meebrengen.

4. Administratie
Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal, geeft toelichting over:
4.1. De volgende Algemene Vergadering VZF werd vastgelegd op zaterdag 22/03/2014 in De Pinte.
De nodige schikkingen worden hiervoor getroffen.
4.2. Momenteel worden onder coördinatoie van de VSF-koepel enkele vergaderingen belegd met
grote unisportfederaties over uiteenlopende thema’s die ons allen aanbelangen. (financiën,
fiscaliteit, ICT, sportclubondersteuning, ledenadministratie, website,…)
Fernand neemt hieraan deel en al naargelang het onderdeel neemt hij iemand van ons peroneel
mee die gespecialiseerd is in de betrokken materie (financiën – Martine, sportclubondersteuning
– Gretl, website – Sarah,…)
4.3. VLABUS
Wij ontvingen info over de werking van VLABUS en de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen
in hun Raad van Bestuur.
Momenteel zal de VZF niet ingaan op dit aanbod, aangezien wij niet werken met VLABUS.
4.4. De VZF ontving van Minister Muyters een uitnodiging voor een Ronde Tafel-overleg op
03/12/2013 in Berchem met betrekking tot de werking van de Vlaamse sportfederaties in 2020.
Bedoeling is dat alle sportfederaties daar hun visies, verzuchtingen en input geven die
waardevol kunnen zijn naar een toekomstige aanpassing van het decreet op de erkenning en
subsidiëring van de sportfederaties.
Fernand Van Huyneghem zal hier aanwezig zijn. In verband hiermee zal vooraf nog een overleg
plaats vinden op de VSF met de andere unisportfederaties om gezamenlijke standpunten te
bespreken en te bepalen.
4.5. Op de vergadering van het interprovinciaal beraad op 07/12/2013 in Waregem, zullen voorzitter
Johnny Van der Straeten en bestuurder Laurent Samyn namens de Raad van Bestuur aanwezig
zijn.
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4.6. Over de provinciale subsidies vanwege de overheid is nog steeds geen duidelijkheid over de
toekenning.

5. Financiën
Fernand en Martine geven toelichting over:
5.1. Financiële tussenkomst medailles
De VZF heeft een overzicht gevraagd aan de KBZB over hun financiële tegemoetkoming. De
VZF is bereid om daar bovenop nog eens de helft van dit bedrag toe te kennen enkel voor goud,
zilver en brons op het EK/WK. Er wordt ook een fiscale fiche opgesteld.
De Raad van Bestuur zal op voorstel van onze voorzitter een bedrag storten aan Brian
Ryckeman voor zijn gouden medaille.
5.2. Aan de KBZB werd een overzicht gevraagd over de tussenkomst voor wat betreft FINA/LEN jury
aangezien dit tot op heden niet zo duidelijk was.
5.3. Er wordt onderzocht of het fiscaal mogelijk is om een forfaitaire dagvergoeding te voorzien voor
de tewerkgestelde trainers van de VZF bij buitenlands opdrachten.
5.4. Luc Wuyts had naar aanleiding van het EK zwemmen in het Deense Herning zijn diensten
aangeboden voor redactionele medewerking mits vergoeding.
De Raad van Bestuur gaat hier niet op in.

6. Sponsoring
De VZF (vertegenwoordigd door voorzitter Johnny Van der Straeten en Secretaris-Generaal Fernand
Van Huyneghem) heeft opnieuw een 4-jarig sponsoringsovereenkomst afgesloten met N.V. Arena
(vertegenwoordigd door Algemeen Directeur Eddy Van den Bosch) (01/01/2014-31/12/2017)

7. Juridische zaken
7.1. Door onze bestuurder juridische zaken werd een lijvig werkdocument uitgewerkt i.v.m de
installatie van een functionerend tuchtorgaan alsook de beroepsmogelijkheid.
Laurent en Fernand zullen dit in de komende maanden verfijnen en verder uitwerken.
Volgende vergadering wordt voorzien op 18/12/2013 om 18u00.
Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal
Verslaggever
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