Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:

23 maart /2016

Plaats:

Merelbeke

Aanwezig:

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

Uitgenodigd:

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

Verontschuldigd

Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal

1.

verslag van 17/02/2016 werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

2.

Sportwerking

Zwemmen
• Kampioenschappen FSC – VJK - VK :
Sepp Meyers geeft een korte toelichting over verloop en de resultaten van de
kampioenschappen.
Afrekeningen FSC, VJK en VK zijn positief.
Kijkcijfers bij FSC : 243.892 - marktaandeel van 19,8%
Data voor de kampioenschappen 2017 zijn gekend en gepubliceerd op de website
•

Wedstrijdconcept :
Sepp Meyers en Koen Van Buggenhout geven meer uitleg aan RvB over dit concept +
motivering van beslissing om voorgestelde wedstrijdconcept te annuleren. Er zal hierover een
communicatie worden uitgestuurd naar de besturen en provincies en de clubs.

Topsport:
• Vacature Kiné
Koen Van Buggenhout geeft stand van zaken.
•

Sponsoring ‘kort film’
Koen Van Buggenhout geeft toelichting over dit project. De RvB gaat akkoord ivm de sponsoring
en vraagt wel of we deze kort film dan mogen gebruiken als promotiefilm tijdens pauze
wedstrijden, website …

Waterpolo:
•
•

3.

Super Coach Online
De Raad van bestuur neemt nota van de7 clubs die ingestapt zijn.
Wijziging KBZB reglementen waterpolo :
Tegenvoorstel formuleren naar KBZB om via communicatie naar clubs en ouders van spelers
in dit circuit dit aan te brengen. Op volgende vergadering KBZB zal dit aangekaart worden.

Administratie
•

•

Algemene vergadering
Danny Uytersprot kan geen rekeningnazichter zijn. Zou zich terug moeten trekken als
rekeningnazichter of ontslag moeten nemen binnen het provinciaal bestuur.
Fernand Van Huyneghem neemt contact op met Danny.
Overzicht verkiezingen van de jaarverslagen in de provinciale besturen wat betreft de
Vlaamse Sportbesturen
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•

•

4.

VSB zwemmen :Ronny Buggenhout (ZB), Patrick Buvé (LSVZ)
VSB waterpolo : Robert Van Hecke (BZK)
VSB Synchro : Babette Forsyth (ATLZ)
VSB open water :Jozef Hufkens (ZGEEL)
VSB Masters : Koen Desruelle (TZT)
De RvB bekrachtigt deze verkiezingen en benoemt hen in die functie en wenst hen proficiat.
Vlaamse afgevaardigde bestuurders AV KBZB
RvB : Johnny Van der Straeten, Maurice Van De Voorde, Lieven Dornez en Koen De Carne
VSB WP : nog te bepalen
VSB SYN : nog te bepalen
VSB ZW : Ronny Buggenhout
Martin Demeester zal door Johnny Van der Straeten voordragen worden aan de KBZB als lid
van verdienste voor Vlaanderen.
Beleidsplan 2017-2020
Er wordt een datum afgesproken om samen met de RvB een vergadering te beleggen ivm
opmaak beleidsplan 2017-2020.
Deze zal doorgaan in de kantoren van de VZF op 2 mei om 16u00 – 21u00. Maurice Van de
Voorde is verontschuldigd.

Varia
•

•
•

Opmerkingen via Laurent Samyn : algemene vergadering WVL
Wedstrijdconcept : is toegelicht zie puntje sportwerking
Masters financiële tussenkomst.(interpellatie van Koen Desruelle)
De Raad van Bestuur kreeg een vraag van Lea Maes (voorzitter, VSB-masters) en werd deze
reeds op 20/01/2015 geagendeerd en goedgekeurd. Wij ontvingen op 18/02/2016 de factuur
waar vermeld stond : afgehaald door Lea Maes. Deze factuur werd ook al betaald.
Website : er is al in’t verleden meegedeeld aan de provinciale besturen dat de website van de
provincies in de toekomst geïntegreerd zullen worden in de website van de VZF.
Zwemclub Geel (organisatie zwemwedstrijden)
Aanstelling DSKO na 2016
Wij gaan akkoord voor verlenging van het contract van de DSKO indien hiervoor financiering
gegeven wordt door Sport Vlaanderen.

Volgende vergadering: woensdag 8 juni om 18u00 in de kantoren van de Vlaamse Zwemfederatie.
Verslaggever
Martine Vloeberghen
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