Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:

26 oktober 2016

Plaats:

Merelbeke

Aanwezig:

Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van De Voorde,
Ondervoorzitter / Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal / Tom
Callewaert, Penningmeester / Lieven Dornez, Bestuurder / Laurent Samyn,
Bestuurder / Koen De Carne, Bestuurder

Uitgenodigd:

Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator / Martine Vloeberghen,
Administratief medewerkster

Verontschuldigd

Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator

1.

Het verslag van 28/09/2016 werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

2.

Sportwerking

Jeugdfonds Zwemsport 2016
•

Het beoordelingstraject van het Jeugdfonds Zwemsport 2016 heeft enige vertraging
opgelopen.
Er zal nog een laatste controle gebeuren door Gretl Vandamme, Sporttechnisch Coördinator
vooraleer de Raad van Bestuur definitieve goedkeuring geeft voor financiële tegemoetkoming
aan de clubs.
Half november zullen de clubs het beoordelingsformulier ontvangen met de vermelding van de
puntentoekenning, de toegekende druppel en de financiële tussenkomst.

Waterpolo
•

3.

Voorzitter Johnny Van der Straeten meldt dat er op de Raad van Bestuur van de KBZB een
akkoord is om voor de waterpolo een aparte directie op te richten met 3 leden, nl. één
vertegenwoordiger van de VZF, één van de FFBN en Wouter Georges als voorzitter.
Dit directiecomité waterpolo organiseert (en legt hiervoor de regels vast) en neemt alle
beslissingen over de waterpolo binnen de budgettaire mogelijkheden. Het nationale budget,
nu beheerd door de KBZB, wordt integraal overgedragen. De VZF en de FFBN houden hun
eigen waterpolo jeugdwerking zoals nu.
De Raad van Bestuur VZF keurt dit voorstel goed, aangezien het ook meer autonomie geeft
op financieel vlak. Wij wachten nu op de concrete uitwerking ervan.

Topsport
•

Onze Topsportcoördinator Koen Van Buggenhout geeft uileg over de prijsofferte voor de
inrichting en de nodige aanpassingen die moeten gebeuren aan de krachtzaal voor topsport in de
Wezenberg.
De Raad van Bestuur keurt dit goed.
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4.

5.

Administratie
•

Beleidsplan VZF
Martine Vloeberghen geeft uitleg over het beleidsplan dat moet ingediend worden voor
31/10/2016.
Koen Van Buggenhout geeft een financieel overzicht van de uitgaven voor topsport 2017 met
daarbij een raming van tussenkomst Sport.Vlaanderen en de eigen inbreng VZF.
Op 21/11/2016 is er hierover een bilateraal gesprek tussen Sport.Vlaanderen en de VZF.
Daarna wordt het beleidsplan gepubliceerd op onze website.

•

Organigram VZF
Martine geeft overzicht. Zowel het beleidsplan als het organigram worden door de Raad van
Bestuur goedgekeurd.

•

Algemene Vergadering VZF 2017
De Raad van Bestuur beslist om die vast te leggen op zaterdagvoormiddag 25 maart 2017 in
Antwerpen (Ramada)

Financiën
•

6.

Bijdragen en boeten 2017
De Raad van Bestuur beslist om die niet te verhogen.

Varia
•

25th Flanders Synchro Open
Ondervoorzitter Maurice Van De Voorde zal de Raad van Bestuur VZF vertegenwoordigen.

•

Verslag provinciaal bestuur West-Vlaanderen
03/10/2016 - Deel III punt 4 Peepl
De Raad van Bestuur zal ons provinciaal bestuur beleefd attent maken op het feit dat de enige
aanvaardbare tool voor ledenbeheer Assist is.

Volgende vergadering: woensdag 30 november 2016 om 18u00 in de kantoren van de Vlaamse
Zwemfederatie.

Verslaggever
Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal
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