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Notulen van de Algemene Vergadering 
van de v.z.w. Vlaamse Zwemfederatie 

gehouden in Grobbendonk - 24 maart 2012 
 
Vooraleer de vergadering te openen geeft Georges Straetemans uitvoerig uitleg over de 
toedracht van de annulering van het EK in Antwerpen. 
 
Na deze uitleg zegt hij aan de Algemene Vergadering dat hij ontslag geeft als bestuurder en 
voorzitter van de Vlaamse Zwemfederatie. 
 
Vervolgens vraagt hij om 1 minuut stilte te houden voor alle overleden leden van de 
Vlaamse Zwemfederatie en vandaag ook speciaal voor Karel Moens die op hetzelfde 
ogenblik van de Algemene Vergadering begraven wordt. 
 
Karel - Charlie - Moens, provinciaal bestuurder Vlaams-Brabant sinds 1982 én voorzitter van 
2000 tot 2010, jarenlang kamprechter en tevens één van de drijvende krachten achter de 
Dilbeekse Zwemvereniging, is overleden in de nacht van 18 op 19 maart 2012 op 69-jarige 
leeftijd. 
 
De Vlaamse Zwemfederatie wenst zijn echtgenote Linda en de familie veel sterkte toe. 
 
 
Volgende leden van de Raad van Bestuur waren aanwezig 
Georges Straetemans, Voorzitter 
Johnny Van der Straeten, financieel Bestuurder 
Maurice Van De Voorde, Bestuurder recreatieve sportbeoefening 
 
Verontschuldigd: 
Gentil Noens, Bestuurder marketing 
Martin Demeester, Bestuurder kaderopleiding en kwaliteitszorg 
 
Afwezig zonder kennisgeving: 
Dirk Calus, Bestuurder competitie 
 
Volgende personeelsleden van de Vlaamse Zwemfederatie waren aanwezig 
Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal 
Lode Grossen, Topsportcoördinator 
Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator 
Gretl Vandamme, Sporttechnisch Coördinator 
Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster 
Sarah Sturtewagen, Administratief medewerkster 
 
Volgende werkende leden waren aanwezig uit de Provincie Antwerpen 
AC, AZK, AZSC, BRABO, DIJ, EST, HZA, HZC, KST, MOZKA, MZVA, RSCM, SVAZ, VWZ, 
ZGEEL, ZIK, ZN, ZOLA, ZS, ZVL 
Afwezig: SCM, TZV, ZBD  
Volgende leden gaven volmacht: AZV aan EST, SCHARK aan ZN, ZCY aan VWZ 
 
Volgende werkende leden waren aanwezig uit de Provincie Vlaams Brabant 
AART, AEGIR, AZS, BEST, DBH, DDAT, DIZV, DWT, LOR, LSVZ, LZC, SCSG, SCZ, STT, TZ, 
WIOS, WZV, ZCT, ZIOS, ZO 
Verontschuldigd: BOAS 
Volgende leden gaven volmacht: KVZP aan TZ, SCWR aan ZO,WLW aan DBH, ZCK aan LOR, 
RCTAL aan DDAT 
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Volgende werkende leden waren aanwezig uit de Provincie Oost-Vlaanderen 
AZL, DDZZ, DYB, DZO, EZV, FIRST, GBZ, LZV, MEGA, NGB, OZEKA, RACSO, RGSC, SOS, 
SWEM, TSZ, WSD, WZK, ZDKK, ZKB, ZNA, ZVW, ZZ 
Afwezig: AST, MZV 
Volgende leden gaven volmacht: AZ aan MEGA, VZGWP aan RGSC, ZRO aan FIRST 
 
Volgende werkende leden waren aanwezig uit de Provincie West-Vlaanderen 
BYK, BZC, BZK, COAST, IKZ, KZK, MZK, ROSC, RYSC, RZV, SKF, UZKZ, VZV, WPK, WZC, 
ZTB, ZTZ 
Afwezig : KVO, NZV, OK, TZT, WNB 
Volgende leden gaven volmacht: BZV aan BZK,DMI aan COAST, DZV aan IKZ, GOLD aan 
UZKZ, IZV aan RZV, TZK aan MZVA, WPCN aan ROSC, WPW aan WPK, ZB aan KORF 
 
Volgende werkende leden waren aanwezig uit de Provincie Limburg 
DBT, DMB, HZS, ORCA, OZV, ZCM, ZDML, ZWIM 
Afwezig: STZC 
Verontschuldigd: LWB 
Volgende leden gaven volmacht: GZVN aan ORCA, LIZV aan OZV, MZVL aan ZCM, SCB aan 
DMB, ZCW aan ZWIM, ZD aan HZS, TESS aan DBT 
 
Wij verwelkomen tevens Wouter Georges, Secretaris-Generaal van de KBZB. 
 
1. Registratie effectieve clubafgevaardigden 
Na het onthaal en registratie van alle gemandateerde clubafgevaardigden opent voorzitter 
Georges Straetemans de Algemene Vergadering. 
  
2. Openingswoord voorzitter 
De Voorzitter heet iedereen van harte welkom op de Algemene Vergadering van de 
Vlaamse Zwemfederatie, die voor de gelegenheid doorgaat in het ‘Aldhem Hotel’ te 
Grobbendonk. Zijn toespraak geeft een overzicht van zijn voorzitterschap over de voorbije 
10 jaar. Hij legt volgende accenten: 
 

- Hij heeft 10 jaar het beste van zichzelf gegeven als Voorzitter en heeft een 
intensieve aanwezigheidspolitiek gevoerd om de voeling met de clubs niet te 
verliezen. 

- Gedurende de 16 jaar dat hij teammanager was op grote tornooien zag hij dat de 
zwemsport in Vlaanderen voeling aan het verliezen was met de top. De instap in 
het project van de TSS is te laat gebeurd, maar hij is er van overtuigd dat wij nu 
op een keerpunt staan voor de OS in Londen en dat de OS in Rio een succes zal 
zijn. 

- De verstandhouding met de medewerkers van de federatie is essentieel voor een 
goed bestuur en de concretisering van de beleidsplannen. De verstandhouding is de 
laatste jaren zoek geraakt, waardoor hij ook als Voorzitter niet meer optimaal kan 
functioneren. 

- Hij heeft besloten op deze AV zijn ontslag aan te bieden als bestuurder en als 
voorzitter van de VZF. Hij blijft nog 6 maand ter beschikking voor het geven van 
advies om een goede overgang mogelijk te maken. 

- Hij dankt iedereen voor zijn inzet voor de zwemsport en voor de collegialiteit en 
vriendschap die hij de afgelopen jaren mocht ontvangen.  

 
3. Goedkeuring notulen A.V. 26/03/2011 
Deze notulen werden reeds vorig jaar aan alle clubs bezorgd en verschenen eveneens op 
onze website. Wij ontvingen hierover geen opmerkingen en bijgevolg worden deze notulen 
door de A.V. goedgekeurd. 
 
4. Definitieve aanvaarding/ontslag van clubs 
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RCTAL  Reddingsclub Ternat-Asse-Lebbeke 
KWK  Kortrijkse Waterpolo Kring 
RZLA  Recreatie zwemclub De Lijsters 
 
Bovenstaande clubs werden reeds door de Raad van Bestuur ‘voorlopig’ aanvaard. 
De Algemene Vergadering geeft nu definitieve goedkeuring. 
 
Volgende clubs dienden in 2011 hun ontslag in en zijn met al hun financiële verplichtingen in 
orde. 
 
WWPC  Willebroekse Waterpoloclub 
SOZ  Sorgvliedt Zwemclub 
ZCL  Zwemclub De Lijsters 
 
5. Jaarverslagen 2011 
De Secretaris-Generaal meldt dat de jaarverslagen zoals gewoonlijk werden gepubliceerd op 
de website. 
Alle verslagen werden door de Algemene Vergadering unaniem goedgekeurd. 
 
6. Beleidsplan 2009-2012 
De Secretaris-Generaal meldt dat een stand van zaken duidelijk terug te vinden is in de 
verslagen. 
Het huidige beleidsplan loopt af. Momenteel zijn wij volop bezig met de voorbereiding voor 
het nieuwe beleidsplan 2013-2016. Hiervoor heeft de Vlaamse Zwemfederatie ingetekend 
voor een gratis ondersteuning vanuit de Vlaamse Sportfederatie in samenwerking met 
Dewaele consultancy. Het beleidsplan moet een werkinstrument worden en geen papieren 
gegeven dat niemand leest. 
 
7. Resultatenrekening + balans 2011 
De resultatenrekening + balans worden door onze financieel bestuurder/penningmeester 
Johnny Van der Straeten toegelicht. Daarnaast ontving iedere club ook een verkort overzicht 
van de kosten en opbrengsten voor wat betreft de algemene werking en de 
topsportwerking. 
De penningmeester geeft antwoord waar nodig. 
 
8. Verslag van de rekeningnazichters 
Hein De Witte leest het verslag voor na de controle die hij samen met de heren Joachim 
Hoebeeck en Kris Van Erum heeft uitgevoerd op 07/03/2012.  
 
“Na nazicht van balansen, exploitatierekeningen, banksaldo’s en bewijsstukken, beschouwen 
zij dat de boekhouding zeer goed en correct wordt bijgehouden en bijgevolg vragen wij aan 
de Algemene Vergadering om de rekeningen goed te keuren en decharge te geven aan de 
Raad van Bestuur. 
Hij feliciteert tevens Martine voor de boekhouding.  
 
9. Kwijting aan Raad van Bestuur 
Door penningmeester Johnny Van der Straeten wordt bijgevolg gevraagd om kwijting te 
verlenen aan de Raad van Bestuur. 
De Algemene Vergadering keurt de resultatenrekening en balans goed en geeft kwijting aan 
de Raad van Bestuur. 
 
10. Benoeming van 3 rekeningnazichters voor het boekjaar 2012 
De Secretaris-Generaal vraagt wie kandidaat is voor rekeningnazicht van 2012. 
 
De A.V. benoemt dezelfde rekeningnazichters: 
- Kris Van Erum 
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- Hein De Witte 
- Joachim Hoebeeck 
 
11. Begroting 2012 
Onze financiële bestuurder, Johnny Van der Straeten, geeft toelichting bij de begroting. 
Hij merkt op dat er op de uitgavenzijde een bedrag van 31.000 euro (6000 euro voor 
deelname synchroonzwemmen + 25.000 euro tussenkomst tickets) staat en deze door het 
wegvallen van het EK nu niet zal uitgegeven worden. Anderzijds meldt hij dat we 
ondertussen vernomen hebben dat er ook een lichte daling is van sommige subsidies voor 
een bedrag van ongeveer 27.000 euro. Maar al bij al blijft de begroting dus in evenwicht. 
 
Ook hier zijn er geen noemenswaardige vragen meer en wordt deze begroting unaniem 
goedgekeurd. 
 
12. Aanduiding stemopnemers 
Er werden 3 stemopnemers aangeduid, die niet behoren tot een club van de kandidaat 
bestuurders. 
 
13. Verkiezingen bestuurders VZF 
Vooraleer over te gaan tot de verkiezingen, meldt de Secretaris-Generaal dat Gerard 
Janssen reeds vorig jaar schriftelijk ontslag gaf als bestuurder en penningmeester en dat de 
bestuurders Gentil Noens en Dirk Calus uittredend waren en zich niet herkiesbaar stelden. 
 
De bestuurders worden bedankt voor al hun jarenlange samenwerking ten dienste van de 
zwemsport. 
 
Vervolgens vraagt hij aan de nieuwe kandidaat bestuurders om bij hun naamafroeping even 
recht te staan. 
 
Volgende personen stelden zich kandidaat voor het mandaat van: 
 
Bestuurder Competitie Bart Dewulf 
 
Bestuurder Kaderopleiding Martin Demeester 
 
Bestuurder Marketing  Kurt Desmet 
 
Bestuurder Financiën  Johnny Van der Straeten 
 
Bestuurder Juridische zaken  

Paul Cleynhens  
Laurent Samyn 

 
Tijdens de telling van de stemmen wordt een toelichting gegeven over SwimGate door 
Joeri Jacobs, die onlangs door de Raad van Bestuur als projectmanager werd aangesteld 
om de zaken op te volgen. 
 
Uitslag van de verkiezingen: 
Martin DEMEESTER (DDAT): 362 stemmen op 386  
Johnny VAN DER STRAETEN (BRABO): 358 stemmen op 386  
Bart DEWULF (KZK): 352 stemmen op 386 
Kurt DESMET (SKF): 345 stemmen op 386 
Laurent SAMYN (BZC): 291 stemmen op 386 
 
14. Eventuele interpellaties 
Er werden geen interpellaties ingediend. 
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15. Huldiging 
Voor 15 jaar dienst in VZF Provinciaal Bestuur Limburg werd Robert Vanerom gehuldigd 
met de bronzen erepenning. 
 
Van harte proficiat! 
 
16. Slotwoord Voorzitter 
De Voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.  
 
 
 
Verslaggever 
 
Fernand Van Huyneghem       
Secretaris-Generaal        
      


