Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:

31 augustus 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 / Els Audenaert,
Sporttechnisch Coördinator / Martine Vloeberghen, Administratief
medewerkster

Verontschuldigd

Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator

1.

Het verslag van 08/06/2016 werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

2.

Sportwerking

Waterpolo
•

Het ontslag van Dirk Poelmans/AZSC als bestuurslid in het VSB waterpolo werd door de
Raad van Bestuur aanvaard.

•

Fabrice Weise/WPCN werd door het provinciaal bestuur West-Vlaanderen voorgedragen om
als gecoöpteerd bestuurslid te zetelen in zijn plaats. De Raad van Bestuur geeft goedkeuring.

•

Op verzoek van de voorzitter geeft Els Audenaert, Sporttechnisch Coördinator, een toelichting
over de voor- en nadelen van de eventuele regionalisering van de waterpolo.
Na raadpleging van de leden van de Raad van Bestuur VZF wordt unaniem beslist dat we het
gemengd waterpolo in stand houden en ook de waterpolocompetitie nationaal houden volgens
de huidige formule. De Raad van Bestuur is niet voor een afscheiding aangezien dit de
leefbaarheid van de waterpolo in het gedrang zou brengen.

Zwemmen
•

Ronny Buggenhout en Luc Van Laere, voorzitter en secretaris van het VSB zwemmen,
werden door de Raad van Bestuur uitgenodigd naar aanleiding van de kwestie VJK/VK,
beslissing over de inschrijvingsmodaliteiten VK (wildcards voor zwemmers die niet aan de
limieten voldoen).
Na bespreking is men akkoord dat de Topsportcoördinator wildcards kan toekennen.

•

Bestuurder Koen De Carne werd gecontacteerd door het Instituut voor Sportbeheer (ISB) in
het kader van een tweede initiatief voor renovatie en nieuwbouw van zwembaden. Bij de
behandeling van de vorige dossiers was gebleken dat de gemeentebesturen niet altijd goed
op de hoogte waren hoe een degelijk dossier op te stellen. Bijgevolg worden er nu door het
ISB workshops gegeven voor meer duiding. Dit is ook in het belang van onze clubs.
Het ISB geeft ons de kans om aan een workshop mee te werken en toelichting te geven over
de vereisten, aandachtspunten voor sport, training, competitie (zwemmen, waterpolo,
synchro) i.v.m. renovatie en nieuwbouw in de toekomst.
Dit zal verder opgevolgd worden door onze Sporttechnische Coördinator Sepp Meyers en
onze Topsportcoördinator Koen Van Buggenhout in overleg met bestuurder Koen De Carne.
De workshop zal plaats vinden op 15/09/2016 in Antwerpen.
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•

Skill-Up: stand van zaken. Bestuurder Tom Callewaert meldt ons dat Skill-Up 1.0 is afgewerkt.

•

SwimAnalytics: stand van zaken. Deze tool voor sportspecifieke of sporttechnische
begeleiding en ondersteuning van de sportclubs begint zijn vruchten af te werpen. Er wordt
beslist om nog meer promotie te voeren naar onze clubs.

Topsport
•

Zoals afgesproken, werd het arbeidscontract op verzoek van Kim Van Malderen, onze kiné,
met wederzijdse toestemming stopgezet op 31/08/2016. De Raad van Bestuur en het
personeel bedanken Kim voor de 10 jaar samenwerking en wensen haar veel succes in haar
nieuwe loopbaan in de Topsportschool.

•

Evaluatie OS Rio. 30% besttijden, 40% benadering besttijden, 4 finales, 1 medaille, 4
Belgische records. Goede resultaten. Veel commotie rond aflossing 4x200m. Op voorhand is
hier veel over gesproken. Scenario waarbij niet gezwommen wordt was geen optie voor
beleid. Naar de toekomst bekijken hoe we dergelijke commotie ter plaatse kunnen vermijden.
Zwemmers zullen op voorhand schriftelijk moeten verklaren of ze beschikbaar zijn voor de
aflossing of niet. Indien er onvoldoende beschikbaarheid is zal er geen ploeg worden
afgevaardigd. Consequentie in dat geval is dat de ondersteuning van deze aflossingsploegen
in het gevaar komt. Ter plaatse wordt ploeg samengesteld door verantwoordelijke begeleiding
uit de pool van beschikbare zwemmers.

•

Bespreking trainingcentrum Antwerpen. Topsportcoördinator, Koen Van Buggenhout, geeft
toelichting en stand van zaken.
Na bespreking en overleg beslist de Raad van Bestuur:
De offerte voor de krachtzaal Wezenberg wordt goedgekeurd (dit behelst krachttoestellen,
cardio-toestellen, inrichting in Wezenberg, afbraak ter plaatse, verhuis van Wachtebeke naar
Wezenberg, brandverzekering,…)

3.

4.

Administratie
•

Martine Vloeberghen geeft toelichting over de definitieve subsidies 2015 na indiening van de
afrekeningsdossiers basisopdrachten en de facultatieve opdrachten. We hebben nog saldo te
goed.

•

Na onderhandelingen tussen onze voorzitter en N.V. All Sport/Speedo werd opnieuw een
sponsorcontract afgesloten voor de komende 4 jaar (2017-2020).

•

Er werd eveneens een overeenkomst afgesloten tussen de VZF en RITCS/master-student voor
een eindwerk, een kortfilm ‘Gebroken Water, Het Wedervaren van Esteban S.’, met promotor
Stijn Coninx en met de Topsportschool als kader/levensdoel.

Varia
•

We vernemen dat Glenn Surgeloose zijn topsportloopbaan als elite-zwemmer heeft stop gezet.
De Secretaris-Generaal zal hem namens de Raad van Bestuur en de VZF een bedankingsbrief
sturen.

Volgende vergadering: woensdag 28 september 2016 om 18u00 in de kantoren van de Vlaamse
Zwemfederatie.
Verslaggever
Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal
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