Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:

25/11/2014

Plaats:

Merelbeke

Aanwezig:

Maurice Van De Voorde, Ondervoorzitter / Tom Callewaert,
Penningmeester / Laurent Samyn en Bart Dewulf, Bestuurders / Fernand
Van Huyneghem, Secretaris-Generaal

Verontschuldigd:

Johnny Van der Straeten, Voorzitter

Uitgenodigd:

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

De vergadering wordt voorgezeten door Ondervoorzitter Maurice Van De Voorde.
1.

De verslagen van de Raad van Bestuur gehouden op 22/10/2014 en 06/11/2014 worden
goedgekeurd.

2.

Sportwerking
1) Zwemmen
•

Flanders Speedo Cup Antwerpen (toelichting Sepp):
o Alles verloopt volgens plan.
o Er zullen dit jaar meer buitenlandse deelnemers zijn waardoor ook de uitgaven zullen
stijgen.
o De inschrijvingsmodaliteiten werden online geplaatst.
o Limiettijden moeten gezwommen worden voor 31/12/2014.

•

Kringen versus provincies
Bestuurder Bart Dewulf vraagt om eens na te denken over het vormen van kringen, eerder dan
verder te werken met de provinciale grenzen zoals nu.
De Raad van Bestuur vraagt dat hierover verder onderzoek zou gebeuren en er een werkgroep
wordt opgericht en verzoekt Sepp om een voorstel op te maken van een wedstrijdconcept en het
geheel te coördineren in samenspraak met het VSB Zwemmen en de Topsportcoördinator.

•

Vraag of het mogelijk is om op de site eveneens de lijst van geschrapte leden in Assist te
publiceren naar analogie van de publicatie ontslagen die gebeuren tijdens de wettelijke periode.
Deze vraag zal verder onderzocht worden door de administratie naar wenselijkheid en
haalbaarheid.

•

Het VSB Zwemmen vraagt toelating om in Assist de lijst van officials te kunnen raadplegen (readonly). De Raad van Bestuur geeft hiervoor goedkeuring.

•

Brief van EST/Agnes Torfs i.v.m. leeftijdsgrens voor officials en kamprechters. Na kennisname
beslist de Raad van Bestuur om dit schrijven met positieve aanbeveling over te maken aan het
VSB Zwemmen voor verder gevolg.
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2) Topsport
•

Ontslag Ward Pellegrims
De Raad van Bestuur beslist om het ontslag opnieuw uit te stellen en geeft opdracht aan Koen
om samen te zitten met Ward en te bekijken hoe een aantal werkuren kunnen ingepast worden in
de werking van de VZF.
De Raad van Bestuur zal Ward schriftelijk verzoeken om voor 05/12/2014 zijn persoonlijk
uitgewerkt plan over te maken hoe hij zijn verdere werkzaamheden zal opnemen binnen de
topsportwerking van de VZF.
Verder wil de Raad van Bestuur ook wachten op het antwoord van BRABO i.v.m. het toestaan
van niet BRABO-licentie zwemmers binnen de kernploeg in het trainingscentrum in Antwerpen tot
maximaal 6 plaatsen die aan de ondersteuningsnorm VZF voldoen.

•

Advies van de Topsportcommissie om extra begeleiding/ondersteuning te voorzien voor de
trainingsgroep in Oostende.
De Raad van Bestuur vraagt om de haalbaarheid hiervoor verder te onderzoeken.

•

Argumentatie en kostenraming DSKO i.v.m. opleidingen.
De Raad van Bestuur beslist dat er eerst moet bekeken worden of we daarvoor een budget
kunnen voorzien voor het opleiden van werknemers Topsport.

3) Waterpolo
•

3.

Wij ontvingen het ontslag van Koen Colpaert in het VSB Waterpolo wegens persoonlijke redenen.
De Raad van Bestuur bedankt Koen voor zijn inzet en medewerking.

Financiën
•

Bestuurder Financiën Tom Callewaert en Martine Vloeberghen, boekhoudster, geven toelichting
bij de opgestelde begroting 2015.

•

Na bespreking wordt deze begroting door de Raad van Bestuur aanvaard.

Volgende vergadering vrijdag 08/12/2014.
Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal
Verslaggever
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