Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:

22/10/2014

Plaats:

Merelbeke

Aanwezig:

Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van De Voorde,
Ondervoorzitter / Tom Callewaert, Penningmeester / Laurent Samyn,
bestuurder

Verontschuldigd:

Bart Dewulf, Bestuurder
Sepp Meyers,sporttechnische coördinator
Fernand Van Huyneghem, secretaris-generaal

Uitgenodigd:

Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator
Martine Vloeberghen, Administratieve Coördinator

1. Verslag van de Raad van Bestuur gehouden op 02/09/2014 werd goedgekeurd.
2. Sportwerking
1) Zwemmen
Boetes voor overschrijding wedstrijdduur en niet afmelden finales
De Raad van Bestuur vraagt aan Sepp om deze samen met het nieuw wedstrijdconcept na te
kijken.
Bespreking van de ‘onderneming’ Vlaams-Brabant/bezoek aan Kabinet omtrent Vlarem
wetgeving
De Raad van Bestuur vraagt aan Sepp om contact op te nemen met provincie Vlaams Brabant
om deze verder te onderzoeken
Vragen omtrent Assist, i.v.m. juridisch aspect van het schrappen van een lid
Zolang zij niet geschrapt zijn door de federatie blijven ze verzekerd en zal deze per case
bekeken worden
De Raad van Bestuur neemt nota van ontslag van Leny Van Rooy in de Vlaamse
Opleidingscommissie.
De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief van Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen
Vlaams over Zomercriterium 2014
2) Topsport
Briefwisseling KBZB : Belgisch Record Emmanuel Vanluchene
De Raad van Bestuur neemt kennis van het standpunt van de KBZB en betreurt deze.
De VZF zal de boete op zich nemen.
Koen (TSC) geeft toelichting over stand van zaken zwembad Antwerpen
Koen (TSC) geeft toelichting over de topsportwerking elite.
De raad van bestuur stelt unaniem vast dat er redenen kunnen zijn om Ward Pellegrims te
ontslaan, doch verdaagt de beslissing hieromtrent naar de bijzondere vergadering van 6
november. Dit mede omdat de raad van bestuur vaststelt dat de voorzitter hieromtrent een
belangenconflict heeft, conform artikel 23 van de statuten van de VZF.
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3) Waterpolo
Gelet op het feit dat Peter Simons door de KBZB recent werd aangesteld als nationale TD
Waterpolo, vond de VZF het opportuun om na te gaan of hij ook bereid was om te fungeren
als TD waterpolo VZF. Dit zou immers een win-win situatie betekenen en de samenwerking
bevorderen
Ook ons VSB-waterpolo stond positief tegenover zijn mogelijke aanstelling als TD VZF
Bijgevolg besliste de RvB om Peter Simons aan te stellen als TD waterpolo VZF.

3. Administratie
De aansluitingsaanvraag van Westerlo Swimming Team (WST) werd na gunstig advies van het
provinciaal bestuur Antwerpen door de RvB voorlopig goedgekeurd
De Raad van Bestuur keurt de voorgestelde coöptatie door ons provinciaal bestuur Limburg van
Luc Ooms (ZWIM) en Stephanie Borrelli (ZDKB) goed om te zetelen in het provinciaal bestuur
Limburg.
De Raad van Bestuur neem kennis van het ontslag van penningmeester Pascal Bourgois in
West-Vlaanderen.
Onze penningmeester Tom Callewaert heeft meer uitleg gevraagd en zal volgende raad van
bestuur toelichting geven.
Ledenadministratie Assist is overgezet naar nieuwe partner BPM software. Deze overzet is vlot
verlopen.
De Raad van Bestuur neem kennis van de brief van WVL ivm verslag ‘provinciale werking’
De RvB beslist om verslag niet aan te passen, aangezien er geen klachten van andere provincies
waren en het hier over een werkvergadering ging.
Volgende Algemene Vergadering VZF zal doorgaan in De Pinte op 28 maart 2015

4. Ethisch Verantwoord Sporten
De VZF was dan ook aangenaam verrast te vernemen dat onze federatie als één van de 3
waardevolste projecten rond ethiek werd weerhouden.
De waardebon van firma Janssen-Fritsen zal via ‘EVS-challenge’ verdeeld worden onder 4 clubs.

5. Varia
Bevraging van Deloitte ifv het nieuw decreet op sportfederatie hebben we ontvangen en
verwerkt.
Arendsoog/sporting Telenet
Voorzitter Johnny Van der Straeten geeft toelichting. Er kan eens gepolst worden of deze niet
interessant is voor de Vlaamse Jeugdkampioenschappen.

Volgende bijzondere vergadering: donderdag 6 november 2014 om 19u00 in de kantoren van de
Vlaamse Zwemfederatie.
Volgende vergadering: dinsdag 25 november 2014 om 18u00 in de kantoren van de Vlaamse
Zwemfederatie.

Martine Vloeberghen
Verslaggever
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