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Voorafgaandelijk luik Topsport :  
 

Koen Van Buggenhout geeft een verslag van de internationale kampioenschappen. 
 

EYOF Baku: 11 zwemmers (10 VZF) 
Individuele nummers: 64% besttijden, 1 finale/medaille (Roos Vanotterdijk 100m vlinderslag 2e in 
00:59,33). Estafettes: 3 finales (4x100m vrije slag heren, dames en mixed, allen 7e). 4x100m vrije 
slag dames 7e, 4x100m vrije slag mixed 7e). 
Op één uitzondering na, iedereen minimaal één mooi resultaat. Hoofdcoach jeugd en junioren Sven 
Verschoren is tevreden over de voorbereiding en het resultaat. De mogelijkheid zal worden 
bekeken om aan een alternatieve internationale wedstrijd deel te nemen in de niet-EYOF jaren. 
  
EJK Kazan: 10 zwemmers geselecteerd (8 VZF, 7 zwemmers VZF hebben deelgenomen) 
Individuele nummers: 50% besttijden, 1 finale (Indra Vandenbussche 50m vrije slag 7e in 00:25,68). 
Estafettes: 1 finale (4x100m vrije slag dames 5e). 
Individuele resultaten eerste dag bleven onder de verwachtingen, mogelijk te wijten aan zware 
verplaatsing. Wel goed resultaat 4x100m vs dames (56,5 gemiddeld, 5e plaats, geeft breedte aan), 
ook finaleplaats en tijd 50m vs van Indra was goed. 4x100m wisselslag mixed collectief geen goed 
resultaat (11e plaats). 
  
WK Gwangju: 10 zwemmers geselecteerd (8 VZF) 
Individuele nummers: geen besttijden (behalve Sébastien De Meulemeester startzwemmer 4x100m 
vrije slag heren), geen finales. Pieter Timmers en Louis Croenen wel al geplaatst voor de OS. 
Algemeen: onderschatting van warmte en vochtigheid (volgend jaar vergelijkbare 
omstandigheden), ontevreden over de resultaten, vaste waarden waren niet op de afspraak. 
Estafetteploegen heren behalen 13e (4x200) en 14e (4x100) plaats, maken realistische kans op 
plaatsing OS. 

 
 
 
 
 
 
 
 



1) Goedkeuring vorig verslag/opmerkingen? 
 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

2) Personeelsbeleid VZF 
 
De voorbereidende werkzaamheden door Hudson in het kader van de aanwerving van een 
Algemeen Directeur zijn afgerond en de campagne kan van start gaan. 
De overeenkomsten hierrond zullen ondertekend worden door Laurent Samyn. 
 

3) Sportwerking 
 

• Sportmodel 
Koen Van Buggenhout geeft een beknopt overzicht van de richting die het nieuwe 
sportmodel uitgaat. De wijzigingen met de bestaande structuur worden toegelicht. 
Op een volgende Raad van Bestuur zal het model verder toegelicht worden. 

 
• Aanpassingen limiettijden BK 

De trainerscommissie werd verzocht om suggesties te formuleren rond het opvangen van 
een mogelijke uitval op de zomerkampioenschappen. 
Deze commissie zal haar suggesties overmaken aan de medewerkers, waarna deze 
behandeld zullen worden op het VSC. 

 
4) Beleidsplan/Beleidsfocussen 

 
• Planning opmaak van het beleidsplan 

De vergadering neemt kennis van de inhoud van het beleidsplanningsproces, de fasen en 
de timing. 
De vergadering zal zich beraden over de aandachtspunten binnen de verschillende 
bevoegdheden van de bestuurders en deze meedelen aan het planningsteam. 
De vergadering is van oordeel dat het planningsteam over de volheid van bevoegdheden 
beschikt om zich te bevragen bij de leden en derden en om alle nodige informatie in te 
winnen, zonder dat telkens moet teruggekoppeld worden naar de Raad van Bestuur. 
De vergadering wenst de vorderingen te kunnen volgen via rapporteringen van de 
ondernomen stappen en de tussentijdse keuzes op de Raden van Bestuur via een 
voorafgaandelijk luik ‘Beleidsplan’. 
Het planningsteam wordt verzocht om een overzicht van de voorziene bijeenkomsten van 
het planningsteam en de andere werkgroepen samen met een agenda te bezorgen aan de 
Raad van Bestuur, zodat deze kan nagaan welke vergaderingen één of meerdere leden 
willen bijwonen. 

 
• Structuur VZF 

Laurent Samyn geeft een overzicht van de stappen die ondertussen zijn ondernomen door 
het personeel om de nieuwe structuur verder vorm te geven en in te vullen. 
De opmerkingen hierrond zullen rechtstreeks aan de betrokken medewerkers 
overgemaakt worden. 

 
5) Goed bestuur 

 
De vergadering neemt kennis van de tijdslijn. 

 
 
 
 
 
 
 



6) Administratie 
 

• Verslag provincie Oost-Vlaanderen 18/05/2019 
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag. 

 
• Uitnodiging VSC zwemmen door de raad van bestuur 

Laurent Samyn licht toe dat verschillende leden van het VSC hebben verzocht om een 
vergadering tussen het VSC en een afvaardiging van de Raad van Bestuur, onder meer in 
het kader van de nieuwe structuur. 
Aangezien de nieuwe structuur nog in een embryonaal stadium is, waarbij een eerste 
aanzet rond de bevoegdheidsverdelingen nog ontbreekt, is het niet opportuun om reeds 
rond het concept van de nieuwe structuur te communiceren. 
Van zodra de krijtlijnen op papier staan zal zowel met het VSC, als met de provincies en de 
andere betrokken actoren een vergadering worden ingepland teneinde het werkdocument 
te bespreken. 

 
• Ontslag EST   

De vergadering neemt kennis van het ontslag van EST. Dit zal voor definitieve goedkeuring 
worden voorgelegd op de Algemene Vergadering. 

 
7) Financiën 

 
• Begroting 2020 

De vergadering neemt kennis van het ontwerp van begroting voor het jaar 2020. 
De vergadering formuleert enkele opmerkingen die door Pieterjan Vangerven zullen 
worden voorgelegd aan de medewerkers voor verder gevolg. 

 
8) Varia  

 
• Datum & plaats Algemene Vergadering VZF 

De vergadering is van oordeel dat de locatie De Melkerij opnieuw kan gebruikt worden. De 
medewerkers worden verzocht om de beschikbaarheden na te zien. 

 
• Incident BK, afhandeling door KBZB 

Laurent Samyn schetst de problematiek rond enkele opmerkingen die door de KBZB zijn 
ontvangen rond een incident op het BK. Dit zal verder afgehandeld worden door de Raad 
van Bestuur van de KBZB. 

 
• Beachwaterpolo 

Hendrik Wallijn schetst de samenwerking tussen de VZF en het Waterpolo Netwerk. De 
vergadering verzoekt de medewerkers om op een volgende vergadering de nodige 
toelichting te verschaffen rond de plannen voor Beachwaterpolo 2020. 

 
• Communicatie 

De vergadering verzoekt de medewerkers om op een volgende vergadering een overzicht 
voor te leggen van de evolutie in de zichtbaarheid van de VZF op de sociale media. 

 
 
Volgende vergadering: donderdag 3 oktober 2019 om 19u00 in de kantoren van de Vlaamse 
Zwemfederatie. 
 
Verslaggever 
Laurent Samyn 


