Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:

14 december 2016

Plaats:

Merelbeke

Aanwezig:

Maurice Van De Voorde, Ondervoorzitter / Fernand Van Huyneghem,
Secretaris-Generaal / Tom Callewaert, Penningmeester / Lieven Dornez,
Bestuurder / Laurent Samyn, Bestuurder / Koen De Carne, Bestuurder

Uitgenodigd:

Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator / Martine Vloeberghen,
Administratief medewerkster

Verontschuldigd

Johnny Van der Straeten, Voorzitter en Sepp Meyers, Sporttechnisch
Coördinator

1.

Het verslag van 26/10/2016 werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

2.

Sportwerking

Stand van zaken kampioenschappen 2017
•

Alle nodige voorbereidingen zijn volop aan de gang. Momenteel zijn er nog weinig
buitenlandse inschrijvingen voor de Flanders, maar die komen meestal maar laat binnen.

Medische Commissie VZF
•

In het nieuwe beleidsplan werd de checklist van Gezond en Ethisch sporten van
Sport.Vlaanderen doorgenomen en heeft de Raad van Bestuur beslist om een medische
commissie op te richten, omdat er nu reeds acties ondernomen moeten worden (zoals
letselregistratie) om dan uiteindelijk volgend jaar april/mei een concreet actieplan uit te
werken.
Bij de opstart werden volgende personen als commissielid benoemd:
- Dr. Vincent Vanbelle/arts
- Koen Van Buggenhout/topsport zwemmen
- Sepp Meyers/zwemmen
- Els Audenaert/waterpolo, synchro en schoonspringen
Momenteel werd Sepp Meyers als dopingpreventieverantwoordelijke aangeduid voor de
breedtesport en Koen Van Buggenhout voor de elite.

Aannemingscontract DSKO David De Wandel
•

Na een onderhoud en een evaluatiegesprek met de voorzitter en de topsportcoördinator werd
een nieuw aannemingscontract tussen de VZF en David ondertekend voor onbepaalde duur
vanaf 01/01/2017.

Directiecomité waterpolo KBZB
•

De Raad van Bestuur beslist om Fabrice Weise voor te dragen als kandidaat van de VZF om
te zetelen in het directiecomité waterpolo van de KBZB.
Fabrice heeft zelf toegestemd en de andere leden van het VSB waterpolo steunen zijn
kandidatuur. Hij zal nu verder uitgenodigd worden door de Raad van Bestuur KBZB om de
hervorming en de oprichting van het directiecomité waterpolo te bespreken.

Pagina 1 van 2

3.

4.

5.

Topsport
•

De aannemingscontracten van de topsporttrainers Ronald Gaastra en Rik Valcke eindigen zoals
contractueel bepaald op 31/12/2016.

•

WK Canada
Topsportcoördinator Koen Van Buggenhout geeft uitvoerig verslag over het verloop, de sfeer en
de uitslagen van de ploeg.
Gezien korte voorbereiding van de meeste zwemmers na de Olympische Spelen is het minder
presteren te verklaren, maar dus niet goed.

Administratie
•

Aansluitingsdossier nieuwe zwemclub Swimming Team Aalter (STA)
Zoals gebruikelijk werd de aanvraag in eerste instantie overgemaakt aan het provinciaal
bestuur Oost-Vlaanderen dat begin november reeds goedkeuring gaf. Hun aanvraagdossier
voldeed aan alle voorwaarden. Per e-mail werd aan alle bestuurders gevraagd of ook zij
akkoord gingen met het lidmaatschap en daar is unaniem positief op geantwoord.

•

Sponsorcontracten AA-Drink en Wortie
Momenteel zijn onderhandelingen aan de gang voor verlenging. Deze verlopen positief.

Financiën
•
•

6.

Onze boekhoudster Martine Vloeberghen geeft een overzicht van de financiële toestand.
Goedkeuring betaling Jeugdfonds Zwemsport.

Juridisch
•

De voorgestelde aanpassing in het huishoudelijk reglement in verband met “de procedure club
geeft ontslag” wordt door de Raad van Bestuur goedgekeurd en zal mee opgenomen worden in
de herwerking statuten en reglementen volgend jaar.

Volgende vergadering: woensdag 25 januari 2017 om 18u00 in de kantoren van de Vlaamse
Zwemfederatie.

Verslaggever
Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal
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