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

30/05/2012
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 medewerkster

1. Het verslag van 25/04/2012 wordt goedgekeurd.
2. SwimGate
Bestuurder Martin Demeester geeft uitleg over de meeting die doorging op 24/05/2012 met Paul en Peter
van SwimGate. Er is nog veel werk aan de winkel.
Zij vragen tijd om de lopende tickets allemaal af te werken, om daarna aanzienlijke vooruitgang te maken
in de ledenadministratie. Zij hebben beloofd om ons iets te laten weten tegen eind juni.
Voorlopig wordt er dus niet verder getest.
3. Vlarem
Zowel het provinciaal bestuur Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en het Vlaams Sportbestuur Zwemmen
vragen verduidelijking over het probleem: hoe rekening houden met de VLAREM-wetgeving bij de
organisatie van zwemwedstrijden.
Bestuurder Laurent Samyn en Sporttechnisch Coördinator Sepp Meyers geven meer inlichtingen.
De VLAREM 2 normen leggen aan zwembaden normen op voor het minimum aantal redders, het
maximum aantal zwemmers dat tegelijkertijd in het water mag zijn en het maximum aantal aanwezigen in
het zwembad (zijnde zwemmers plus mensen op de kade). Deze normen zijn gebaseerd op recreatief
zwemmen en blijken niet toepasbaar bij de organisatie van competitiezwemmen.
Het aantal redders moet uiteraard voldoende hoog blijven en dit is wat ons betreft de verantwoordelijkheid
van de organiserende zwemclub die bijkomend redders moet leveren als de uitbater van het zwembad
niet de mogelijkheid heeft.
De overige twee vereisten zijn in het kader van (zelfs kleine) zwemwedstrijden evenwel een stevige
struikelblok.
Voorzitter Johnny Van der Straeten zal in eerste instantie contact opnemen met het Kabinet om dit
probleem aan te kaarten en toe te lichten. Daarna zal een brief gestuurd worden aan de bevoegde
minister waarin het probleem uitvoerig geschetst wordt en stellen wij tevens een mogelijk voorstel tot
wijziging van het decreet voor.
4. Topsport
Topsportcoördinator Lode Grossen geeft toelichting over:
1. Evaluatie van het EK in Debrecen:
Hij bezorgt de Raad van Bestuur een overzicht van de zwemmers met de analyse van hun
prestaties.
2. Wijziging en verdere invulling van het trainerskorps:
Het aannemingscontract met Topsporttrainer Fedor Hes dat eindigt op 30/09/2012 zal niet
verlengd worden.
De voltijdse arbeidsovereenkomst met trainer Wauter Derycke wordt opgezegd.
De opzeggingstermijn van 3 maanden neemt aanvang op 01/06/2012.
Deze stopzetting is noodzakelijk omdat de financiering van het Bloso loopt tot eind augustus. Er
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moet opnieuw een aanvraag ingediend worden bij de Task Force Bloso voor verdere financiering
voor volgend seizoen. Indien dit positief uitdraait, dan bestaat de mogelijkheid om Wauter
Derycke opnieuw een contract (3/4) aan te bieden in functie van de begeleiding van Emmanuel
Vanluchene en Jonas Coreelman.
Alles zal dus afhangen van het aanvaarden door Bloso van het door de Vlaamse Zwemfederatie
geformuleerde voorstel.
3. Topsportbeleid 2013-2016:
Topsportcoördinator Lode Grossen geeft een stand van zaken met een aantal voorstellen
omtrent het toekomstig topsportbeleid. Voor de invulling van het trainerskorps heeft hij een plan
uitgewerkt en overhandigt dit aan de Raad van Bestuur. Uiteraard moet hij hiervoor nog wel het
akkoord krijgen van het Bloso voor financiering.
5. Vlaamse en Provinciale Sportbesturen
Onderstaande voorgedragen coöptaties vanwege de provinciale besturen werden goedgekeurd:
Vlaams Sportbestuur Waterpolo:
Normaal is hier plaats voor 1 kandidaat uit Vlaams-Brabant, maar zij hebben niemand. Inmiddels
ontvingen wij ook het ontslag van Antonio Palumbo, afgevaardigde voor Limburg.
Dus draagt Oost-Vlaanderen volgende kandidaten voor:
Koen Colpaert (GZV) en Wim Symoens (WZK)
Vlaams Sportbestuur Synchroonzwemmen:
Normaal is hier plaats voor 1 kandidaat uit Oost-Vlaanderen, maar zij hebben niemand.
Dus draagt Vlaams-Brabant Babette Forsyth (LSVZ) voor.
Vlaams Sportbestuur Open Water Zwemmen;
Normaal is hier plaats voor 1 kandidaat uit Limburg, maar zij hebben niemand.
Dus wordt hier opnieuw Franky Joos (FIRST) gecoöpteerd met goedkeuring van de provinciale besturen.
Vlaams Sportbestuur Masters:
Normaal is hier plaats voor 1 kandidaat uit Limburg en ook uit Vlaams-Brabant, maar zij hebben niemand.
Dus wordt hier opnieuw Filip Timmermans (SHARK) gecoöpteerd met goedkeuring van de provinciale
besturen en blijft er nog steeds één plaats open.
Ontslag Toni Palumbo:
Wij ontvingen de ontslagbrief van Toni Palumbo als bestuurslid van het Vlaams Sportbestuur Waterpolo
waarin hij te kennen geeft dat hij dit helaas niet meer kan combineren met zijn job. De Vlaamse
Zwemfederatie dankt Toni Palumbo voor zijn jarenlange inzet voor de waterpolo.
Coöptatie Tony Halsberghe:
Aangezien de heer Kurt Desmet verkozen werd als bestuurder van de Vlaamse Zwemfederatie en deze
functie onverenigbaar is met een mandaat binnen het provinciaal bestuur, kwam er een plaats vrij binnen
het provinciaal bestuur West-Vlaanderen en draagt West-Vlaanderen Tony Halsberghe (GOLD) voor om
gecoöpteerd te worden als provinciaal bestuurslid.
De Raad van Bestuur geeft goedkeuring.
6. Verlenging terbeschikkingstelling Lydia Colijn
De Vlaamse Zwemfederatie zal opnieuw een schriftelijke aanvraag voor verlenging indienen bij de
Vlaamse Sportfederatie, aangezien de VZF tevreden is over de samenwerking met Lydia Colijn. Deze
verlenging zou dan lopen van 20/09/2012 t.e.m. 19/09/2013.

7. Sponsoringcontracten
Bestuurder Kurt Desmet zal samen met Sporttechnisch Coördinator Gretl Vandamme de nodige
schikkingen nemen voor de onderhandeling voor wat betreft de contracten met Speedo en N.V. Raak die
op het einde van het jaar eindigen.
8. Kandidaat bestuurder financiën
De Raad van Bestuur beslist om deze zomer een oproep te lanceren voor coöptatie kandidaat bestuurder
financiën.
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9. Varia
Wij ontvingen brief van AZL i.v.m. factuur boete voor tijdsoverschrijding in het kader van deelname aan de
open Belgische zwemkampioenschappen vanwege de KBZB.
De aanrekening van deze boete is een nationale aangelegenheid en dus heeft de VZF hier geen
bevoegdheid. De Raad van Bestuur zal aan de KBZB vragen om dit opnieuw op de agenda te plaatsen
en verzoeken om de reglementering nog eens na te zien of de sanctie al dan niet terecht was.

Volgende vergadering heeft plaats op woensdag 20/06/2012 om 18u00 in Merelbeke.

Verslaggever
Fernand Van Huyneghem
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