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

Verontschuldigd
Uitgenodigd:

18/12/2013
Merelbeke
Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van De Voorde,
Ondervoorzitter / Tom Callewaert, penningmeester / Bart Dewulf, Laurent
Samyn en Martin Demeester, bestuurders / Fernand Van Huyneghem,
Secretaris-Generaal
Kurt Desmet, bestuurder
Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator / Sepp Meyers,
Sporttechnisch Coördinator / Els Audenaert, Sporttechnisch Coördinator /
Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster

1.

Het verslag van de vorige vergadering 13/11/2013 werd goedgekeurd.

2.

Sportwerking
2.1. Waterpolo
2.1.1. Wim Symoens (VSB waterpolo) geeft toelichting over de visie die het VSB heeft rond het
meerjarenplan waterpolo t.e.m. 2016, met als doelstelling meer sporters te activeren om
waterpolo te spelen en weer deel te nemen met een Belgische ploeg aan de Europese
kwalificatietornooien. Het meerjarenplan omvat 2 luiken, de breedtesport
(trainersopleidingen en bijscholingen, instroom bevorderen en uitstroom tegengaan) en de
selectiewerking (U13 provinciaal, U15/U17 VZF en U20/seniors nationaal). De leerlijnen
worden momenteel uitgeschreven. Het plan m.b.t. de selectiewerking is realiseerbaar met
de huidige budgetten, maar ze moeten wel overdraagbaar zijn. De Raad van Bestuur
steunt dit plan en zal dit mee verdedigen op de volgende RvB/Sportcel waterpolo van de
KBZB.
2.2. Zwemmen
2.2.1. Flanders Speedo Cup
Sepp geeft een stand van zaken: voorverkoop loopt goed / enorm veel deelnemers en ook
veel buitenlanders / er wordt ook met VIP-arrangement gewerkt / alle voorbereidingen
worden getroffen.
2.2.2. Wij noteren tot onze spijt de ontslagen van Lieven Decoster en Luc Ulenaers als
bestuursleden in het VSB zwemmen en dit om professionele redenen.
De Secretaris-Generaal zal namens de Raad van Bestuur een bedankingsbrief sturen voor
hun inzet en medewerking gedurende de afgelopen jaren.
2.2.3. De voorgedragen coöptatie van Patrick Buvé (LSVZ) door het Provinciaal bestuur VlaamsBrabant werd door onze Raad van Bestuur goedgekeurd.
2.2.4. Sepp geeft toelichting over de vergaderingen i.v.m. het platform leerlijnen zwemmen
(brevetten).
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2.3. Topsport
Koen geeft toelichting bij:
2.3.1. Zwembad Antwerpen (uitbreiding)
Bedoeling is dat de stad Antwerpen een uitbreiding zal bouwen voor onze beloftevolle
jongeren van de Topsportschool en de elite zwemmers, waarbij ook aan de VZF gevraagd
wordt om eveneens een stuk financieel tussen te komen, meer specifiek voor het
technische gedeelte.
Inmiddels werd met Topsportcoördinator Koen Van Buggenhout en Voorzitter Johnny Van
der Straeten regelmatig overleg gepleegd voor de invulling van het technische gedeelte in
de infrastructuur.
2.3.2. Huishoudelijk Reglement voor de topsportcommissie
Dit reglement werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.
2.3.3. DSKO
De kandidatuur voor een nieuwe DSKO werd weerhouden en positief beoordeeld door de
Task Force Bloso. Er zal in een eerste fase een aannemingscontract ondertekend worden
van 6 maanden (01/01/2014 t.e.m. 30/06/2014). Daarna kan dit eventueel opnieuw
verlengd worden voor 6 maanden.
2.3.4. EK korte baan Herning
Koen geeft een evaluatie van de behaalde resultaten.
3.

Administratie
3.1. De toetredingsaanvraag van de nieuwe club ISWIM uit Ieper wordt na positief advies van het
Provinciaal bestuur West-Vlaanderen door de Raad van Bestuur ten voorlopige titel aanvaard.
3.2. Dagorde voor de Algemene Vergadering VZF op 22/03/2014 werd door de Raad van Bestuur
goedgekeurd.
3.3. Interprovinciaal beraad 07/12/2013
De Voorzitter geeft toelichting. De provinciale besturen vragen een stand van zaken over o.a. de
inning van de startgelden bij provinciale kampioenschappen en de financiering van de
provinciale subsidies in de toekomst.
De Secretaris-Generaal zal hierop antwoorden en zal eveneens op verzoek van de Voorzitter
i.v.m. Vlarem een herinneringsbrief sturen naar Minister Schauvlieghe.
3.4. Provinciale werking
De Raad van Bestuur beslist om in overleg met de provinciale besturen de provinciale werking
op te lijsten en een werkgroep op te richten..

4.

Financiën
Martine geeft toelichting bij:
4.1. Begroting 2014
De Raad van Bestuur overloopt samen met penningmeester Tom Callewaert en Martine de
begroting en brengt waar nodig nog enkele aanpassingen aan.
Daarna wordt deze goedgekeurd.
4.2. De Raad van Bestuur legt de tarieven/bijdragen en boetes voor 2014 vast.

5.

Varia
Zwemclub FIRST vraagt een schriftelijke tussenkomst vanwege de VZF naar de stad Gent n.a.v. de
eventuele sluiting van het zwembad Rosas in Oostakker.
De Secretaris-Generaal zal hiervoor het nodige doen.
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Volgende vergadering wordt voorzien op 29/01/2014 om 18u00.
Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal
Verslaggever
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