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Verslag Raad van Bestuur 
Vlaamse Zwemfederatie vzw 

 
Datum: 29 januari 2019 

Plaats: Merelbeke 

Bestuurders: Johnny Van der Straeten, Voorzitter 
Laurent Samyn, Ondervoorzitter   
Tom Callewaert, bestuurder 
 Hendrik Wallijn, bestuurder 
Pieter-Jan Vangerven, Bestuurder 
Koen De Carne, bestuurder 
Lieven Dornez, bestuurder 

Uitgenodigd: Martine Vloeberghen, Koen Van Buggenhout 

Verontschuldigd . 

Aanwezigheid 7/7 
 
Johnny Van der Straeten, voorzitter opent de vergadering met de mededeling van zijn ontslag als 
voorzitter en als lid van de raad van bestuur. 
Johnny verlaat de vergadering. 
Laurent Samyn als ondervoorzitter opent de vergadering 
 
1. Het verslag van 19/12/2018 werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd. 

 
2. Personeelsbeleid VZF 

• Takenpakket sporttechnische medewerker waterpolo wordt besproken en goedgekeurd, de 
vacature komt online 

• Uitbreiding Takenpakket sporttechnische medewerker zwemmen – Pascale Verbauwen VT 
Wordt besproken en goedgekeurd 

Beleidsfocus G+ zwemmen 
Organisatie wedstrijdgedeelte van de kampioenschappen (splashprogramma) 
Lid Vlaamse Sportcommissie Zwemmen 
Opvolging official opleidingen – bijscholingen zwemmen 
Sportmodel zwemmen 
Herwerken wedstrijdkalender 

 
3. Topsport 

• Budget 2019 
In totaal ontvangt de Vlaamse Zwemfederatie een bedrag van 860.123€ voor de beleidsfocus 
topsport in 2019. 
Officiële berichtgeving hiervan volgt met het addendum topsport. 

 
4. Sportwerking 

• Flanders Swimming Cup evaluatie 
Sterk deelnemersveld 
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Algemeen goed verloop van de wedstrijd en positieve reacties buitenlandse ploegen 
Uitgebreide evaluatie is gebeurd, nodige aanpassingen zullen worden gedaan 
Draaiboek opbouw/afbraak is al opgemaakt 
Draaiboek tijdens wedstrijd wordt opgemaakt 
VJK lange afstand tijdens FSC zal worden herbekeken op VSC 

 
• Startlicentie Open Water 

Het mogelijk maken om te werken met een “startlicentie” was iets wat praktisch alle 
organisatoren aangaven als een mogelijke verbetering voor het Open water! 

 
Voorwaarden 

Deelnemers houden zich aan het reglement van open water (geen wetsuit) 
Inschrijven 14 dagen voor de wedstrijd (extra week voor administratie VZF-kant in 
orde te brengen) 
Deelnemers hebben een licentie bij de VTDL, Waalse triatlonfederatie en/of 
Sporta/Fros -> op deze manier toch zeker van bepaald niveau 
Deelnemers komen niet in aanmerking voor de prijzen van het criterium.  

Voorstel is 25 euro (8€ inschrijfgeld + 1,5€ badmuts + 15€ official + 0,25€ verzekering + 0,25€ 
admin. Kost) 

 
 

5. Beleidsplan/beleidsfocussen 

Volgende beleidsfocussen zijn goedgekeurd door Sport.Vlaanderen 
• de beleidsfocus jeugdsport :  jeugdfonds zwemmen (82 757.58€) - Inge Leeten 
• de beleidsfocus innovatie 

ü Beachwaterpolo (19 000€) – gestart door Pascale Verbauwen & Els Audenaert 
ü MultiSkillZ for Swim (54 520€) – David De Wandel 

• de beleidsfocus laagdrempelig 
ü project: G+ Zwemmen (18 700€) – De Zwemsport verlegt Grenzen – Pascale Verbauwen 

 
6. Administratie 

• RvB neemt kennis van het ontslag van Bob Herregodts VSC – SCWP  
• RvB neemt kennis van de volgende verslagen  

ü provincie Oost-Vlaanderen 08/12/2018 
ü provincie Antwerpen 22/11/2018 
ü provincie West-Vlaanderen 10/01/2019 
ü provincie Limburg 08/01/2019 
ü sportcommissie zwemmen 18/12/2018 – 24/01/2019 
ü sportcommissie artistiek zwemmen 17/01/2019 
ü sportcommissie waterpolo 14/01/2019 
ü Nationale Sportcommissie Open water 26/01/2019 

  Toekomst provincie – als één groep (Uniformisering verloning hoofdjury 
  2019 opstart website VZF) 

• Uitnodiging en dagorde van de Algemene Vergadering wordt goedgekeurd 
 

7. Financiën 

• Contract AA drink 
AA drink zijn nog alleen geïnteresseerd in de FSC voor 2.000€ voor 2019 

• Begroting 2019 wordt uitgesteld naar de volgende raad van bestuur 
• Boetes zwemmen 2019 
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RvB gaat akkoord met een administratieve boete van 350€ voor laattijdige inschrijving voor FSC, 
VJK, VK en zomercriterium. 

 
Met een unanimiteit van stemmen werden Laurent Samyn en Lieven Dornez verkozen tot nieuwe 
voorzitter en ondervoorzitter. 
 
Volgende vergadering: dinsdag 26 februari 2019 om 18u00 in de kantoren van de Vlaamse 
Zwemfederatie. 
 
Verslaggever 
Martine Vloeberghen  
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Vergaderschema Raad van Bestuur 

 
JANUARI 

- Voorbereiding documenten AV 

 
FEBRUARI 

- Beleidsplan 
- Evaluatie voorgaande jaar 

 
 

 
MAART 

- Jaarrekening 
- Jaarverslag 

 

 
APRIL 

- Evaluatie Kampioenschappen 
- Evaluatie AV 

 
MEI 

 

 
JUNI 

- Functioneringsgesprek DSKO  

 
JULI 

- Functioneringsgesprekken personeel  
 

 
AUGUSTUS 

- Tussentijdse financiële rapportering 
- Rapportering Sport Vlaanderen 
- Goedkeuring jaaractieplan 

 
SEPTEMBER 

- Evaluatie Directie 

 
OKTOBER 

- Begroting  

 
NOVEMBER 

- Evaluatie goed bestuur 
- Zelfevaluatie RvB 

 
DECEMBER 

- Voorbereiding AV 
- Evaluatie profielen RvB (4 jaarlijks) 
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