
 
 

 

 
 
Verslag Raad van Bestuur 
Vlaamse Zwemfederatie vzw 

 
Datum: 09 maart 2020 

Plaats: Merelbeke 

Bestuurders: Laurent Samyn, Voorzitter   
Koen De Carne, Bestuurder 
Ingrid De Kimpe, Bestuurder 
Arne Devriese, Bestuurder 
Pieterjan Vangerven, Bestuurder 
Hendrik Wallijn, Bestuurder 

Uitgenodigd: Martine Vloeberghen 
Koen Van Buggenhout 
An Rydant 

Verontschuldigd Lieven Dornez, Ondervoorzitter 

Aanwezigheid 6/7 
 
 
An Rydant wordt verwelkomd 
 
 

1) Goedkeuring vorig verslag/opmerkingen? 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

2) Personeel 
• Contract met Algemeen Directeur, An Rydant, is getekend en start op 01/04/2020. An Rydant 

zal aanwezig zijn op de AV 21 maart 2020. 
 
• De sollicitanten zijn uitgenodigd voor een eerste gesprek met Martine Vloeberghen en Koen 

Van Buggenhout.  
 
3) Topsport 
• Koen Van Buggenhout geeft stand van zaken selecties EK/OS. Belang van open houden van 

mogelijkheid op BK zwemmen in mei voor estafetteploegen om zich te plaatsen voor OS, 
indien BK doorgaat. Plaatsing van estafette voor OS kan t.e.m. 31 mei 2020 (op basis van 
plaats world rankings). 

 
4) Sportwerking 
• Zomercriterium 

Koen De Carne verlaat de vergadering voor dit punt. 
De RvB gaat akkoord om een tussenkomst (1/2 van de kosten) voor zomercriterium ivm 
livestreaming.  
 

• Schoonspringen  
Standpunt wordt bepaald rond vraag voor deliberatie schoonspringer voor EK. 
 

5 Beleidsplan 2021-2024 
Volgende vergadering van planningsteam gaat door op 2 april 2020. Grote lijnen zullen op de 
AV voorgesteld worden 
 



6 Administratie 
De vergadering heeft kennis genomen van de onderstaande verslagen: 

Verslag provincie West-Vlaanderen 05/02/2020 
Verslag jaarvergadering provincie West-Vlaanderen 15/02/2020 

 
Structuur VZF 
Voorzitter Laurent Samyn geeft de opmerkingen door van de jaarvergadering van provincies 
Limburg, Oost-Vlaanderen en Antwerpen.  
 
Al de opmerkingen zullen meegenomen worden naar de Algemene Vergadering van de VZF. 
Op de website zal een item toegevoegd worden ivm FAQ. De clubs krijgen nog tijd om hun 
vragen door te geven. 
 
RvB aanvaardt alle kandidaturen voor de verkiezingen voor de RvB. Stembiljetten worden 
besproken en goedgekeurd. 
 

7 Financiën 
Resultaat en balans 2019 en de waarderingsregels worden toegelicht, besproken en 
goedgekeurd door de RvB  
Resultaat/balans 2019 en begroting 2020 worden voorgelegd op de AV voor definitieve 
goedkeuring 
 

8 Varia  
• Uitnodiging ‘Bijzondere AV dopingtribunaal’ 25/03/2020. Laurent Samyn zal de federatie 

vertegenwoordigen.  
• Uitnodiging AV Vlaamse Sportfederatie 31/03/2020. An Rydant zal de federatie 

vertegenwoordigen. 
• kick-off meeting ‘organisatie van het Olympic Festival’ BOIC 30/03/2020. An Rydant zal 

aanwezig zijn op deze meeting 
• Corona virus wordt besproken. Wij volgen samen met de KBZB alle berichtgeving nauwgezet 

op en worden regelmatig geïnformeerd door de FINA rond alle zaken die de zwemsport 
kunnen aanbelangen in verband met het coronavirus. 

• Medailles BK Artistiek zwemmen Junioren. Vraag om 2 series medailles. 
Nu: in duet 1 niet Belg, in Team 2 niet belg = wél medaille maar geen titel Belg Kampioen 
 
 

 
Volgende vergadering  21/03/2020 aansluitend op de AV in Zemst 


