
Verslag Raad van Bestuur 
 

 
Plaats: Burgemeester Maenhautstraat 100-102, 9280 Merelbeke 
Datum: maandag 5 oktober 2020 om 19u 
 
__________________________________________________________________________________ 
Aanwezig: Ann Audenaert, Arne Devriese, Geert Heuninck, Hilde Van Houte, Ingrid De Kimpe, Kris 
Geeroms, Pieterjan Vangerven, Lode Grossen, An Rydant 
 
Uitgenodigd: idem 
 
Afwezig: 
Verontschuldigd: Martine Vloeberghen 
 
Notulen: An Rydant 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

1) Administratie 
• Verwelkoming (Pieterjan) 
• Korte voorstelling leden vergadering  
• Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter  

▫ Voorzitter: Pieterjan Vangerven 
▫ Ondervoorzitter: Ingrid De Kimpe 

• Afvaardiging KBZB  
▫ Voorzitter: Pieterjan Vangerven (enige met stemrecht) 
▫ Bestuurder: Ann Audenaert 
▫ Directie: An Rydant 
De 2 laatsten mogen vervangen worden door andere leden van directie en 
bestuursorgaan indien specifieke competenties vereist zijn in het licht van de 
agenda. 

• Goedkeuring verslagen: alle verslagen worden goedgekeurd. 
▫ Goedkeuring verslagen Raad van Bestuur augustus en september 
▫ Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 
▫ Goedkeuring verslag infosessie Oost-Vlaanderen  
▫ Goedkeuring verslagen VSC juli en september  
▫ Goedkeuring verslag Provincie West-Vlaanderen augustus en september  
▫ Goedkeuring verslag sportcommissie Artistiek Zwemmen juni 

• Nieuwe toetredingen: alle toetredingen worden voorlopig goedgekeurd 
(definitieve goedkeuring gebeurt door de AV) 

▫ Goedkeuring toetreding Move Fanatics - SF  
▫ Goedkeuring toetreding Proswimteam - PST (voor dit gedeelte verlaat 

Geert Heuninck de vergadering) 
• Bijzondere Algemene Vergadering  

▫ Datum 12/12 om 10u 
▫ Agenda 

• Herziening Statuten en huishoudelijk Reglement (modernisering en 
verandering wetgeving). 

• Vennootschappen Skill Up en Swim Analytics. 



• Steun aan provincies en clubs via het Noodfonds 
▫ De clubs krijgen volgende vergoedingen vanuit het Noodfonds. De VZF legt 

daar nog geld bij uit de financiële reserves.  Eénmalige korting van 2,5 euro 
per lid en geen startgelden aan de VZF te betalen van 1 september 2020 
tot en met 30 juni 2021. 

 
2) Sporttechnische onderwerpen 

• Effecten van corona  
▫ Momenteel zijn de effecten van corona nog niet in te schatten mbt het ledental. Alle 

clubs zijn opgestart, behalve 1 (ZBM, zwemclub Beringen). Bij het Jeugdfonds zien 
we een daling bij de jongsten, te verklaren door het stilliggen van de zwemschool 
gedurende meerdere maanden. 

Een analyse kan pas gebeuren begin 2021. 
 

3) Strategie 
• Missie, visie en waarden van de Zwemfed 

▫ Herwerkte missie (wat doen we?) 
De Vlaamse Zwemfederatie promoot in Vlaanderen en Brussel  de zwemsporten als 
één van de gezondste en langst beoefenbare sporten die bestaan. Ze houdt zich 
bezig met de omkadering en ontzorging van alle clubs en zwemmers die (leren) 
zwemmen, waterpolo spelen, open water zwemmen, artistiek zwemmen, 
schoonspringen en aquafitness beoefenen op alle niveaus: recreatief, competitief en 
topsport, individueel, in team- en clubverband. 

▫ Herwerkte visie (wie willen we zijn?) 
De VZF wil behoren tot de top 5 van grootste sportfederaties. Zij draagt het plezier 
en de troeven van de zwemsporten uit door te focussen op het mentale en fysieke 
welzijn en de levensnoodzakelijkheid van het zwemmen voor iedereen, ongeacht 
leeftijd, gender en maatschappelijk-sociale context. Daarbij is meer en betaalbaar 
zwemwater nodig. De VZF streeft er daarnaast naar om een vaste 
medailleleverancier te zijn door middel van een wetenschappelijk onderbouwd, 
gedragen en innovatief topsportprogramma en omkaderd door een passioneel team. 

▫ Herwerkte waarden 
• Warm welkom: we staan met open armen klaar voor iedereen: op kantoor, 
in de clubs, in de zwemscholen en overal waar we aanwezig zijn. 

• Ambitie: we willen vooruit, zijn ambitieus en on-Vlaams zeker van het 
belang en de toekomst van de sporten die we vertegenwoordigen. 

• Verbinding: we werken samen met alle sporten, alle clubs en alle individuen 
die dat willen.  

• Veiligheid: we houden het altijd en overal veilig, bij ons ben je beschermd 
en leer je overleven. 

• Uitmuntendheid: we willen excelleren, streven naar de grootste efficiëntie, 
we hechten veel belang aan (bij)scholing en verwerken nieuwe inzichten in onze 
aanpak.    

• Passie: we houden van wat we doen en stralen dat ook uit. 

• Fun: we beleven plezier aan onze sport. 

 
• Presentatie algemeen beleidsplan 2021-2024 
• Presentatie beleidsplan topsport 2021-2024  

 
 
 
Volgende vergadering: 9 november om 19u00 kantoren VZF 
 

 


