Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:

17/03/2014

Plaats:

Merelbeke

Aanwezig:

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

Uitgenodigd:

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

Voorzitter Johnny Van der Straeten opent de vergadering met 1 minuut stilte ter nagedachtenis van Erik
Endriatis, gewezen voorzitter en ere-voorzitter van onze federatie en André Merckx, gewezen provinciaal
bestuurder, sportsecretaris en penningmeester van Vlaams-Brabant.
1.

Het verslag van de vorige vergadering 29/01/2014 werd goedgekeurd.

2.

Sportwerking
2.1. Synchroonzwemmen
2.1.1. De Raad van Bestuur gaat akkoord om een eventuele financiële tussenkomst te voorzien
voor Evi Van Der Gucht indien ze als official naar het EK in Berlijn zou gaan om aldus
internationaal bij te blijven en op die manier de nodige jury-ervaring te verwerven.
Als return geeft zij voor de VZF de jury opleidingen.
2.2. Zwemmen
2.2.1. Sporttechnisch Coördinator Gretl Vandamme geeft met PowerPoint een uitvoerige
toelichting over het project ‘Skill-Up Your Physicals’ + de eventuele commercialisering
van dit project.
Inmiddels werd door Stefan Deckx op 01/03/2014 een bijscholing gegeven.
Deze kende een groot succes.
De Raad van Bestuur dankt Gretl voor de uitleg en juicht dit project toe, maar wil wel het
volgende:
•
•
•

Opmaken businessplan met uitwerking van het financieel plaatje.
Nagaan of de andere partners bereid zijn om hier aan deel te nemen.
Afspraak maken en een vergadering beleggen in april, waarbij naast de partners
ook de bestuurders Tom Callewaert, Laurent Samyn, Kurt Desmet en Bart Dewulf
uitgenodigd worden.

2.2.2. Sporttechnisch Coördinator Sepp Meyers geeft een evaluatie van de voorbije Flanders
Speedo Cup en de Vlaamse Jeugdkampioenschappen.
•
•
•
•

Beide organisaties zijn goed verlopen.
Voor de Flanders Speedo Cup zeer veel positieve reacties.
Voor de Vlaamse Jeugdkampioenschappen werd het wedstrijdconcept herzien en
ook dat viel in goede aarde.
Het aantal starten bleef hetzelfde.
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2.2.3. Vraag van bestuurder Kurt Desmet voor eventuele deelname en medewerking vanuit de
VZF aan Triathlon-World in Brussel, waarbij onze federatie zich zou kunnen voorstellen met
o.a. ‘Skill-Up Your Physicals’.
Topsportcoördinator Koen Van Buggenhout en Sporttechnisch Coördinator Sepp Meyers
zullen dit opvolgen en later advies geven over al dan niet deelname.
2.2.4. Vlaams Zomercriterium: de Raad van Bestuur dankt het provinciaal bestuur WestVlaanderen dat zich bereid verklaarde om het Vlaams Zomercriterium 2014 over te nemen
van Vlaams-Brabant en geeft goedkeuring dat West-Vlaanderen dit organiseert.
De financiële tussenkomst VZF voor 2014 blijft hetzelfde als de voorbije jaren.
3.

Topsport
3.1. Door Topsportcoördinator Koen Van Buggenhout wordt toelichting gegeven over:
3.1.1. Stand van zaken zwembad Antwerpen.
Op 14/02 keurde het college de bouwaanvraag goed en werd het dossier overgemaakt aan
de Vlaamse Overheid, waarbij de vergunning verwacht wordt tegen eind juni. Momenteel
maakt het studiebureau het bestek op, waarbij de gemaakte opmerkingen worden verwerkt.
Alles loopt volgens schema en de start van de werken staat gepland voor november 2014.
Voor de uitvoering moeten we op 1 jaar rekenen.
De VZF voorziet een financiële tussenkomst gespreid over 4 jaar en is bedoeld voor
sportspecifieke technische uitrusting, zoals DVD’s, camera’s, startblokken, software,…
3.1.2. Het budget Topsport
Topsportcoördinator Koen Van Buggenhout geeft een overzicht van 2013 en bespreekt de
voorstellen voor 2014 voor wat betreft financiering van de top- en jeugdtrainers, de
subsidiëring van het topsportschool-personeel en de voorstellen voor 2014.
3.1.3. De voorgestelde huishoudelijke reglementen van de evaluatiecommissies elite en
topsportschool werden door de Raad van Bestuur gelezen en goedgekeurd.

4.

Administratie
4.1. Stand van zaken Algemene Vergadering VZF - 22/03/2014
• Alle nodige voorbereidingen werden getroffen.
• Wij ontvingen geen tegenkandidaten voor de Raad van Bestuur.
4.2. Lidmaatschap NZV en TZV
Wij vernemen niets meer over deze clubs en zullen via de provinciale besturen navraag doen of
ze nog echt een werking hebben. Zoniet zullen wij over gaan tot schrapping.
4.3. De Raad van Bestuur benoemde onderstaande verkozen leden in de verschillende Vlaamse
Sportbesturen.
•

VSB Zwemmen (2014-2018)
o Luc Henderyckx (ZIK)
o Luc Van Laere (MEGA)
o Stefan Leeten (HZS)
o Patrick Buvé (LSVZ) bevestiging coöptatie tot 2016

•

VSB Open water (2014-2018)
o Roland Montens (BYK)
o Etienne Jooris (ZVW)
o Jan Cocquyt (LOR)
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•

VSB Masters (2014-2018)
o Danny Breeur (MZVA)
o Koen Desruelle (TZT)

•

VSB Synchro (2014-2018)
o Koen De Backer (SKF)
o Ingrid De Kimpe (RSCM)
o Evi Van Der Gucht (SCB)

•

VSB Waterpolo (2014-2018)
o Wim Symoens (WZK)

4.4. De problematiek van de vertegenwoordiging van de bestuurders VZF in de nationale sportcellen
en commissies zal op KBZB-niveau besproken worden.
4.5. De Raad van Bestuur heeft contact opgenomen met beide Ieperse clubs i.v.m. de benaming van
de nieuwe club.
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de benaming ISWIM - Ieper Swimming.
4.6. De VZF ontving een brief met enkele vragen i.v.m. Vlarem.
Sporttechnisch Coördinator Sepp Meyers zal deze in de mate van het mogelijke beantwoorden
en de zaak opvolgen.
4.7. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering Vlaamse Sportfederatie op 27/03/2014 in Gent.
Secretaris-Generaal Fernand Van Huyneghem zal aanwezig zijn.
4.8. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering Vlaams Doping Tribunaal op 07/05/2014 in Gent.
Bestuurder Laurent Samyn zal aanwezig zijn.
4.9. De VZF gaat momenteel niet in op de vraag van Bloso: actie ‘Sport van het Jaar 2015’
5.

Financiën

6.

5.1. Penningmeester Tom Callewaert en onze boekhoudster Martine Vloeberghen geven toelichting
van:
o Resultatenrekening + balans 2013.
o Vergadering van de rekeningnazichters (06/03/2014). Alles werd ok bevonden.
Varia
6.1. Penningmeester Tom Callewaert, Sporttechnisch Coördinator Sepp Meyers en Administratief
medewerkster Martine Vloeberghen zullen een werkvergadering beleggen, waarbij 2
afgevaardigden per provincie zullen uitgenodigd worden.
Bedoeling is een verkennend gesprek te houden over:
o De boekhouding van de provinciale besturen.
o De harmonisering van de algemene werking.
o De communicatie.

Volgende vergadering: woensdag 30 april 2014 om 18u00 in de kantoren van de Vlaamse
Zwemfederatie.
Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal
Verslaggever
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