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Lode Grossen (TSC) komt toelichting geven over de stand van zaken
1. Het verslag van de vorige vergadering 12/12/2012 werd goedgekeurd mits volgende aanpassing
varia : de tussenkomst voor synchro werd niet verhoogd alhoewel in andere posten het budget wel werd
aangepast.
2. Administratie
Ledenbestand:
Het ledenbestand van de federatie is gestegen dankzij de niet-vergunninghouders. De
vergunninghouders kennen een lichte daling.
Assist
De samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd en ondertekend door de Johnny Van der Straeten,
voorzitter.
Algemene vergadering
De dagorde wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
Clubs
Ontslag van RCTAL en MZVL wordt aanvaard
Nieuwe clubs van Ronse : RSC en VZR worden verwelkomd
Digikrant
Er wordt een evaluatie gemaakt van de toegevoegde waarde van de Digikrant na zes maand publicatie.
De Raad van Bestuur beslist de samenwerking te stoppen bij de afloop van de tijdelijke overeenkomst op
28 februari 2013. De voorzitter neemt contact op met Luc Wuyts.
3. Financiën
LED scherm
BRABO heeft de subsidies ontvangen van de stad Antwerpen, die iets hoger liggen dan begroot,
waardoor de VZF en de provincie Antwerpen ook een groter bedrag terugbetaald zullen krijgen.
Subsidiëring VZF 2013
We ontvangen een aangetekende brief van Bloso met de goedkeuring van de subsidies 2013 voor:
• Basisopdrachten
• Facultatieve opdrachten
o Jeugdsport
o Prioriteitenbeleid
o Topsport
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Forfaitaire tussenkomst laptop VZB zwemmen
Er werd beslist dat de kosten te hoog zouden oplopen als deze toegepast worden naar alle Vlaamse
Sportbesturen (zwemmen, waterpolo, synchro, masters, openwater).
Er wordt overeengekomen dat er een tussenkomst voor laptop kan voorzien worden voor de voorzitter en
secretarissen van de sportbesturen. Deze worden hiervan op de hoogte gebracht.
Tussenkomst voor een etentje van de sportbesturen werd niet goedgekeurd.
4. Sportwerking
Flanders Speedo Cup
Sepp Meyers (STC zwemmen) geeft toelichting over het verloop van de organisatie.
Naar volgende jaren toe zal er wel iemand moeten meegaan op internationale wedstrijden om met
delegaties, coaches en atleten te spreken om zo tijdens volgende edities van de FSC het
internationale deelnemersveld te behouden en/of te vergroten.
Onderhoud VZF delegatie met VSB waterpolo
Algemene conclusie van het gesprek is dat de VZF positief staat t.o.v. een structurele aanpassing die
de waterpolo ten goede komt. Het is belangrijk dat alle partijen (FFBN – KBZB) groen licht geven
zodat de voorbereidingen kunnen starten. Els Audenaert (STC waterpolo/synchro) vermeldt dat ze
samen met het Sportbestuur een korte nota gaat opmaken om voor te leggen én te laten goedkeuren
op de sportcel (11 februari)
5. Topsport/personeel
Topsportcoördinator
Johnny Van der Straeten (voorzitter) geeft een stand van zaken.
• Als we intern een kandidaat voorstellen, komt er een plaats vrij voor een trainer.
• Als we een externe TSC nemen, blijft het trainersbestand hetzelfde
• Er wordt beslist om een vacature uit te schrijven.

6. Varia
Organogram VZF : dit wordt goedgekeurd.
Volgende vergadering zal plaats vinden op woensdag 20 februari 2013.

Verslaggever
Martine Vloeberghen
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