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

25/04/2012
Merelbeke
Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van de Voorde,
Ondervoorzitter / Martin Demeester, Kurt Desmet, Bart Dewulf en Laurent
Samyn, bestuurders / Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal
Lode Grossen, Topsportcoördinator / Sepp Meyers, Sporttechnisch
Coördinator / Els Audenaert, Sporttechnisch Coördinator en Martine
Vloeberghen, Administratief medewerker

1. De verslagen van de Raad van Bestuur 29/02/2012 en 04/04/2012 en het verslag van de Algemene
Vergadering 24/03/2012 werden goedgekeurd.
Tijdens de Raad van Bestuur van 25/04/2012 werd akte genomen van het ontslag van de heer Georges
Straetemans als bestuurder en voorzitter van de vzw Vlaamse Zwemfederatie.
Door het reeds eerder ingediende ontslag van de heer Gerard Janssen als bestuurder en
penningmeester, heeft dit ook gevolgen voor de samenstelling van het dagelijks bestuur:
De heren Straetemans en Janssen zijn ontslagnemend als dagelijkse bestuurders.
De nieuwe voorzitter Johnny Van der Straeten wordt benoemd als nieuwe dagelijkse bestuurder.
2. SwimGate
Er wordt een toelichting stand van zaken gegeven door bestuurder Martin Demeester, Sporttechnisch
Coördinator Sepp Meyers en Administratief medewerker Martine Vloeberghen.
3. Beleidsplan
Sporttechnisch Coördinator Els Audenaert (coördinator voor het opmaken van het beleidsplan 2013-2016)
geeft een powerpoint-presentatie met een stand van zaken over de samenstelling van het planningsteam,
welke fases al doorlopen zijn en wat de verschillende beleidsuitdagingen zijn vanuit een SWOT-analyse.
Topsportcoördinator Lode Grossen geeft een powerpoint-presentatie over de krachtlijnen topsportbeleid
Vlaamse Zwemfederatie 2013-2016. Vooreerst is er de strategische doelstelling.
Deze moet geïntegreerd worden binnen de globale werking van de Vlaamse Zwemfederatie waarbij het
de bedoeling is om een internationaal hoogstaand prestatieniveau na te streven en te realiseren in het
wedstrijdzwemmen.
Daarna focust hij zich op de pijlers van het topsportbeleid, zijnde de sportparticipatie (breedtesport) /
talentidentificatie / talentontwikkeling / de elite- en de topsportinfrastructuur.
Na de uitvoerige uitleg door Els Audenaert en Lode Grossen geeft de Raad van Bestuur groen licht voor
verdere uitwerking.
4. Facultatieve opdracht Jeugdfonds
Er wordt een stand van zaken gegeven over de ingeschreven clubs. Onze zwemclubs konden t.e.m.
31/03/2012 hun aanvraag voor het Jeugdfonds Zwemmen 2012 indienen. Momenteel stelden reeds 46
zwemclubs hun kandidatuur. Hiermee overtreffen we ruim onze doelstelling om met dit project 36 clubs te
bereiken.
5. Topsport
Het contract van het huurhuis in Antwerpen wordt opgezegd met ingang van 01/06/2012 en te eindigen
op 31/08/2012. Fernand doet het nodige.
6. Onkosten officials
Martine Vloeberghen geeft inlichtingen over wat kan terugbetaald worden voor de onkosten van officials
die deelnemen aan internationale wedstrijden.
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Indien de officials deel uitmaken van de ploeg, worden deze gedragen door de Vlaamse Zwemfederatie.
Wanneer officials uitgenodigd worden door LEN of FINA worden hun verblijf- en verplaatsingskosten
betaald door de LEN of de FINA. Bijkomende aanvaardbare kosten worden maximaal tot een bedrag van
500 euro terug betaald door de Vlaamse Zwemfederatie.
7. Algemene Vergadering KBZB
De Raad van Bestuur bespreekt de voorbereiding van de Algemene Vergadering KBZB op 26/04/2012.
8. Benoemingen
De Raad van Bestuur benoemt de heer Jozef Hufkens als verkozen lid in het Vlaams Sportbestuur Open
Water voor een termijn van 4 jaar (2012-2016).
9. Tijdelijk Verenigde Jeugdploegen Waterpolo
Sporttechnisch Coördinator Els Audenaert bezorgt aan de Raad van Bestuur richtlijnen voor de jaarlijkse
erkenning en controle van Tijdelijke Verenigde Jeugdploegen Waterpolo.
Doel is de drop-out tegengaan van spelers/speelsters die niet in het wedstrijdcircuit terecht kunnen omdat
ze binnen hun eigen club geen volledige ploeg kunnen vormen.
De opstart dient te gebeuren in het seizoen 2012-2013.
De Raad van Bestuur Vlaamse Zwemfederatie gaat akkoord en keurt dit goed. De definitieve beslissing
hierover wordt genomen op nationaal vlak KBZB.

Volgende vergadering heeft plaats op woensdag 30/05/2012 om 18u00 in Merelbeke.

Verslaggever
Fernand Van Huyneghem
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