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1) Goedkeuring vorig verslag/opmerkingen?
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2) Beleidsplan 2021-2024
Stand van zaken Planningsteam
De vergadering gaat akkoord met de samenstelling van planningsteam en worden de taken
verdeeld onder de bestuurders van de VZF
3) Topsport
4) Sportwerking
• Waterpolo
Wim Symoens geeft meer uitleg over de toekomst en de aanpak waterpolo. Stand van zaken
ivm Beach waterpolo 2020 & the waterpolo network
• Artistiek zwemmen
Goedkeuring oproep Sporttechnisch Adviseur Artistiek Zwemmen
• G+zwemmen
Voorzitter Laurent Samyn geeft een korte bespreking van de vergadering 3 september
g+zwemmen (parantee – VZF)
Opstart van de integratie G zwemmen official opleiding
Tabblad website g zwemmen & nieuwsbrief g-zwemmen
• Zwemmen
De vergadering gaat akkoord om de 2 kandidaten Danny Uytersprot (WVL) en Thierry Dolet
(LIM) te weerhouden voor sportcommissie zwemmen
• Flanders Swimming Cup
Antwerpse zwemschool en de deelnemers van de swimexperience worden aangemoedigd
om zondag te komen supporteren. Gretl zal de leiding hierover nemen
Contract Bram Cops wordt besproken
5) Personeel
Els Audenaert (sporttechnische medewerker artistiek zwemmen, schoonspringen) wordt
tijdelijk verhoogd naar 24u om meer ondersteuning te geven voor beleidsplan 2021-2024

Voorzitter, Laurent Samyn en onder-voorzitter Lieven Dornez, hebben een
functioneringsgesprek gehad met de directieleden Martine Vloeberghen en Koen Van
Buggenhout. Beide verslagen van deze functioneringsgesprekken worden unaniem
goedgekeurd.
6) Goed bestuur
We hebben 1 kandidatuur ontvangen voor bestuurder juridische zaken. Arne Devriese
(GOLD). De heer Arne Devriese wordt uitgenodigd op de volgende vergadering.
7) Administratie
De vergadering heeft kennis genomen van de onderstaande verslagen:
• Verslag sportcommissie zwemmen 29/08/2019
• Verslag sportcommissie open water 25/09/2019
• Verslag provincie West-Vlaanderen 16/09/2019
Algemene Vergadering 21 maart 2020 zal doorgaan in Zemst (de Melkerij)
8) Financiën
Volgende dossiers zijn aangevraagd bij sport.vlaanderen
• Flanders swimming cup : 12 000€
• Vlaamse kampioenschappen : 2 905€ (voor de eerste maal aangevraagd)
• Flanders Speedo Open water: 2 689€
De vergadering gaat akkoord met de verdeling jeugdfonds 2019
9) Varia
• Problematiek gelijktrekken van vergoedingen officials wedstrijden over al de provincies
heen.
• Overzicht van de evolutie in de zichtbaarheid van de VZF op de sociale media. (ppt share
point)

Volgende vergadering 14/11/2019 om 19u00 kantoren VZF

