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1) Goedkeuring vorig verslag/opmerkingen?
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2)
•
•
•
•

Personeel
Laurent Samyn geeft stand van zaken ivm aanwerving Algemeen Directeur
De vergadering wenst Stijn Corten proficiat met de geboorte van Mathis
De vergadering neemt kennis van het ontslag van Jeroen Jacobs. Ze wensen Jeroen veel
succes in zijn carrière switch. Jeroen verlaat de federatie eind februari 2020.
De verschuiving intern ivm communicatie wordt besproken en de vergadering gaat akkoord
om een vacature sporttechnische medewerker zwemmen B competitie & recreatie onder de
sociale maribel

3) Topsport
Wordt verschoven naar de volgende vergadering.
4) Sportwerking
• Kampioenschappen 2021
Flanders: 23-24/01/2021
VJK: 5-7/02/2021
VK: 12-14/02/202
• Zomercriterium 2020
Koen De Carne verlaat de vergadering voor dit puntje.
De vergadering is niet weigerachtig ivm voorstel van live beelden tijdens zomercriterium. We
gaan deze verder onderzoeken en brengen FIRST op de hoogte.
• Artistiek zwemmen
Ingrid De Kimpe verlaat de vergadering voor dit puntje.
De vergadering bespreekt de kandidaten en gaat akkoord met Chaya De Bock om samen met
Els Audenaert het LTAD artistiek zwemmen uit te schrijven.
• Update waterpolo
De Vlaamse werking wordt besproken en wordt positief onthaald door de vergadering.

5

Beleidsplan 2021-2024
In december werden de werkgroepen voor de opmaak strategische en operationele
doelstellingen per doelgroep opgestart.
Deadline om tot "gedragen" SD en OD per doelgroep te komen = eind februari / begin maart
2020.
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Administratie
De vergadering heeft kennis genomen van de onderstaande verslagen:
Verslag sportcommissie zwemmen 14/11/2019 & 12/12/2019
Verslag nationale sportcommissie open water 22/09/2019 & 05/10/2019
Verslag sportcommissie open water 23/11/2019
Verslag sportcommissie artistiek zwemmen 27/12/2019
Verslag interprovinciaal beraad 23/11/2019
Verslag provincie West-Vlaanderen 10/01/2019
Verslag provincie Limburg 5/11/2019
Aantal leden VZF is met 1.8% gedaald, er zal verdere analyse uitgevoerd worden om de oorzaak
te achterhalen.
De formulieren van de Algemene Vergadering worden goedgekeurd.
Lieven Dornez hernieuwt zijn kandidatuur niet. De vergadering betreurt deze maar respecteert
zijn beslissing. Koen De Carne stelt zich weer kandidaat als bestuurder competitie.
Voorzitter Laurent Samyn geeft stand van zaken van de vergaderingen met sportcommissie
zwemmen en de provinciale besturen over de nieuwe structuur VZF.
De feedback van de sportcommissie zwemmen wordt besproken.
Voorzitter Laurent Samyn zal contact opnemen met de provincies om hun feedback.
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Financiën
Bijdragen en boeten voor 2020 blijven idem. De tabel kan nog onderhevig zijn aan mogelijke
wijzigingen in het kader van de besprekingen met de KBZB rond WP.
De vergadering is van oordeel om deze dit jaar niet te wijzigen naar aanleiding van de nieuwe
structuur en invoering BTW 2021.
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Varia
Voorzitter Laurent Samyn neemt contact op met Tom Callewaert, Axis, ivm stavaza Skill-up
International.
Vraag van Hugo Speelman SDM wordt besproken en zal via beleidsplan 2021-2024 aanbod
komen.

•

Volgende vergadering 17/02/2020 om 19u00 kantoren VZF

