VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
VLAAMSE ZWEMFEDERATIE

Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Afwezig:
Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

25/01/2012
Merelbeke
Georges Straetemans, Voorzitter / Maurice Van de Voorde,
Ondervoorzitter / Martin Demeester, Bestuurder / Johnny Van der Straeten,
Penningmeester / Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal
/
Dirk Calus en Gentil Noens, Bestuurders
Lode Grossen, Topsportcoördinator / Sepp Meyers, Sporttechnisch
Coördinator en Martine Vloeberghen, Administratief Medewerkster

De Voorzitter wenst iedereen een voorspoedig en gelukkig 2012 en hoopt op een goede samenwerking.
1. Het verslag van 30/11/2011 werd goedgekeurd.
2. Administratie en Personeel
1. Na gunstig advies van het Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen geeft de Raad van Bestuur
goedkeuring voor voorlopige aanvaarding van de nieuwe club KWK (Kortrijkse Waterpolo Kring).
2. De nodige voorbereidingen werden getroffen voor de komende Algemene Vergadering die zal
plaats vinden in Grobbendonk op 24/03/2012. De Raad van Bestuur keurt zowel de dagorde als
de officiële oproep voor kandidaat bestuurders goed.
3. Financiën
1. Via Bloso ontvingen wij de goedkeuring van de Minister voor de subsidiëring 2012 van de
Vlaamse Zwemfederatie voor wat betreft de basisopdrachten, de facultatieve opdracht (FO)
topsport/topsportschool en daarnaast ook voor de facultatieve opdracht (FO) jeugdsport.
2. De financiering voor de aankoop van de nieuwe wagen Vlaamse Zwemfederatie werd door de
Raad van Bestuur goedgekeurd. De lening loopt over 3 jaar.
4. Competitieve sportbeoefening
1. Door Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator, werd een stand van zaken gegeven i.v.m. het
LED-scorebord.
2. De organisatie en het verloop van de Flanders Swimming Cup werden als zeer positief
geëvalueerd.
3. Door Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator, en Martin Demeester, bestuurder, wordt een
stand van zaken gegeven i.v.m. SwimGate.
Op 17/01/2012 werd een voorbereidende meeting belegd in aanwezigheid van Martin, Fernand,
Sepp en Martine voor de Vlaamse Zwemfederatie (en waarbij ook Joeri Jacobs werd
uitgenodigid) en Paul Sinsinian en Peter voor SwimGate.
Bedoeling was het project opnieuw op de rails te zetten en een duw in de juiste richting te geven.
Om het project beter te kunnen opvolgen werd Joeri Jacobs als ‘project manager’, voorgesteld
zodat hij het enige aanspreekpunt zou worden voor de Vlaamse Zwemfederatie en voor
Swimgate.
Joeri Jacobs is bereid om die taak op zich te nemen en zal de stand van zaken nakijken van de 3
modules (rankings/sportwedstrijden/ledenadministratie). Er werd een volgende bijeenkomst
gepland op 21/02/2012. Afhankelijk van de resultaten wordt de mogelijkheid overwogen om een
presentatie van timing van het project te geven tijdens de komende Algemene Vergadering.
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5. Recreatieve sportbeoefening
Er wordt toelichting gegeven over:
1. Jeugdfonds Zwemmen: deze facultatieve opdracht staat in het teken van kwaliteitsverbetering en
toename sportparticipatie. Er worden 2 infoavonden georganiseerd op 30/01/2012 in Gent en op
13/02/2012 in Vilvoorde, waarbij Gretl Vandamme, Sporttechnisch Coördinator en Lydia Colijn dit
nieuw initiatief nogmaals zullen toelichten.
2. Jeugdolympiade: de Jeugdolympiade is een organisatie bedoeld voor 10- 14-jarigen. Gretl
Vandamme, Sporttechnische Coördinator en Pascale Verbauwen, Sporttechnisch Medewerkster,
wonen de coördinatie vergaderingen bij van de zilveren en de gouden fase.
3. Speedo ‘SPLASH’-Familiedagen
4. In het kader van de voortzetting van het integratiebeleid, is er opnieuw een financiële
tussenkomst vanuit de Vlaamse Liga Gehandicaptensport ter ondersteuning van de G-werking
voor een aantal van onze zwemclubs. De volgende clubs (GZVN/HZA/KLZC/ROSC/STT)
ontvangen binnenkort een bedrag.
6. Topsport
Lode Grossen, Topsportcoördinator, geeft:
1. Een gedetailleerd overzicht van de financiële ondersteuning inzake topsport, topsportschool en
de verschillende projecten vanwege BLOSO en de Vlaamse Overheid.
2. Toelichting over de voorbereiding en de selectie voor het EK zwemmen, waarbij hij uitgaat van
een mogelijke deelname van een 10-15 Belgische zwemmers.
3. Toelichting over de contracten in de pool toptrainers/jeugdtoptrainers na goedkeuring BLOSO.
- aanpassing aannemingscontract Rik Valcke van HT naar VT
- verlenging contracten van Wouter Derycke en Sven Vereecken
- verlenging aannemingscontract Brigitte Becue
4. EK Antwerpen
Aan de Vlaamse Zwemfederatie wordt gevraagd om aan Vlaamse kant een VIP-lijst samen te
stellen die binnenkort besproken zal worden op nationaal niveau KBZB. Maurice Van de Voorde,
Ondervoorzitter, zal de Vlaamse Zwemfederatie vertegenwoordigen.
7. Kaderopleiding en bijscholing
1. Op 10/02/2012 heeft een communicatiedag plaats in Leuven over efficiënte dopingbestrijding.
Martin Demeester, Bestuurder, zal de Vlaamse Zwemfederatie vertegenwoordigen. Fernand Van
Huyneghem, Secretaris-Generaal, is één van de gastsprekers, maar dan in zijn functie als
Voorzitter van het Vlaams Doping Tribunaal.
2. Op 17/03/2012 heeft een ‘Sportac’-opleiding plaats over ‘Pers en Media’. Sarah Sturtewagen,
Administratief Medewerkster en Maurice van De Voorde, Ondervoorzitter, zullen aanwezig zijn.
8. Marketing
Nihil
9. Juridische zaken
Nihil
10. Communicatie
Nihil
11. Varia
Georges Straetemans, organisator SwimEvents vzw, vraagt aan de Raad van Bestuur of er een
mogelijkheid is voor hulp personeel Vlaamse Zwemfederatie aan het EK zwemmen.
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De Raad van Bestuur antwoordt dat voor diegenen die willen meewerken hieraan, dit moet gebeuren op
puur vrijwillige basis, extra uren en weekends niet door de Vlaamse Zwemfederatie betaald zullen
worden, SwimEvents de nodige verzekeringen moet nemen voor LO en BA, de Vlaamse Zwemfederatie
geen verplaatsingskosten of andere kosten betaalt.
De personeelsleden zullen hiervan op de hoogte gebracht worden en krijgen de nodige bedenktijd om te
antwoorden.
Gelet op het feit dat de vraag van Georges Straetemans op het allerlaatste ogenblijk gesteld werd, zal dit
natuurlijk ook arbeidsrechterlijk onderzocht worden vooraleer een definitief antwoord te geven.

Volgende vergadering heeft plaats op woensdag 29/02/2012 om 18u00 in Merelbeke.
Verslaggever
Fernand Van Huyneghem

Pagina 3 van 3

