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

20/02/2013
Merelbeke
Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van De Voorde,
Ondervoorzitter / Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal / Kurt
Desmet, Bart Dewulf, Tom Callewaert en Martin Demeester, bestuurders
Lode Grossen, Topsportcoördinator / Sepp Meyers, Sporttechnisch
Coördinator / Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster/ Koen
Van Buggenhout
Laurent Samyn, bestuurder

1. Het verslag van de vorige vergadering 30/01/2013 werd goedgekeurd.
2. Administratie
1.

Voorzitter Johnny Van der Straeten maakt van de gelegenheid gebruik om Lode Grossen
uitvoerig te bedanken voor de inzet en het geleverde werk gedurende de afgelopen 10 jaar
(eerst als coach in de Topsportschool en daarna als Topsportcoördinator) en wenst hem veel
succes in zijn nieuwe job.

2.

Vacature nieuwe Topsportcoördinator
Wij ontvingen slechts één kandidatuur, namelijk die van Koen Van Buggenhout, reeds
personeelslid en werkzaam in onze Topsportschool.
Bijgevolg werd hij door de Voorzitter uitgenodigd voor een onderhoud met de Raad van Bestuur.
Na een korte voorstelling geeft Koen zijn visie op de huidige en toekomstige topsportwerking.
De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord om Koen aan te stellen als nieuwe
Topsportcoördinator, een job die hij tijdelijk nog zal moeten combineren met zijn functie als trainer
van de Topsportschool. De Raad van Bestuur wenst hem alle succes toe.

3.

Sporttechnisch medewerkster Pascale Verbauwen heeft een schriftelijk verzoek ingediend om
vanaf 01/07/2013 op halftijdse basis te gaan werken. De Raad van Bestuur gaat hiermee
akkoord. De Secretaris-Generaal Fernand Van Huyneghem zal dit verder met Pascale
afhandelen.

3. Financiën
1.

Vanwege het Bloso ontvingen wij goedkeuring voor wat betreft onze aanvraag voor tussenkomst
in ons ledenadministratieprogramma Assist.

2.

Onze boekhoudster Martine Vloeberghen bezorgde de afgesloten resultatenrekening 2012 reeds
per mail aan de Raad van Bestuur en geeft toelichting waar nodig bij de verschillende posten.
De Raad van Bestuur gaat akkoord.

Volgende vergadering zal plaats vinden op woensdag 24 april 2013.
Verslaggever
Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal
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