
 

   
 

AGENDA BESTUURSORGAAN 

Datum 05/07/2021 om 19u00 
Vaste leden Met stemrecht: Ann Audenaert, Geert Heuninck, Hilde Van Houte, Ingrid De Kimpe, Kris Geeroms, Pieterjan Vangerven 

Zonder stemrecht: An Rydant, Lode Grossen 
Uitgenodigd - 
  
Verontschuldigd Hilde Van Houte 
Locatie Merelbeke 

 
 Onderwerp Verantw Notulen 

0 VSC: toelaten jurysecretarissen An Het VSC is van mening dat enkel kamprechters de regelgeving voldoende kennen om 
in het comité te kunnen zetelen. Het BO gaat akkoord om geen jurysecretarissen toe 
te laten, maar wil wel dat de poule aan kamprechters veel groter en diverser wordt 
(ook jongere leden, vrouwen,…). Dit wordt geherevalueerd in 2023. 
Ann A zal hierover een mail sturen aan het VSC. 

    
A Vorige vergadering   
1. Goedkeuring verslag An Verslag wordt goedgekeurd en mag gepubliceerd worden op de website. 
2. Teambuilding All An heeft nog geen voorstellen gekregen. 
    
B KBZB - FFBN – LEN - FINA   
1. Opzeg huur KBZB Reebokstraat An De FFBN schuift dit op de lange baan om een vergaderplaats in Brussel te houden. 

Het BO wil de huur wel asap opzeggen. Pieterjan belt met Bernard. 
Phedra moet de verhuis regelen. 

    
C Werking Bestuursorgaan   
    



 

   
 

D Administratie, Sport Vlaanderen, IT & financiën   
    
E HR   
    
F Clubondersteuning en sportieve werking   
1. Gebruik topsportbad Lode De regiowerking start op 1/1/2022. Vooraleer we het gebruik kunnen vastleggen 

moeten we het gebruik van het bad berekenen en dan kijken hoevel we nodig zullen 
hebben voor de regiowerking. In de loop van september zullen we een beter zicht 
krijgen. 

    
G Sporttechnische werking & Topsport   
1. Zwemschool Brugge An Bekijken of we dit via een vzw of een tijdelijke vereniging doen, of eventueel met 

een samenwerkingsovereenkomst met de Antwerpse zwemschool. We willen graag 
PSL mee aan boord als experts, zij hebben ook een werking in de regio en kunnen 
helpen om de kwaliteit te waarborgen en G-sportwerking uit te bouwen. 

2. Zomercriterium An Er is getest en de nationale commissie is ervan overtuigd dat de verwerking vlot zou 
moeten gaan. Er blijft argwaan, dus An gaat nogmaals informeren. 

    
H Marcom en sponsoring   
    
I Varia All Voorstellen brainstorm indienen voor volgende vergadering bij An 
    
J Algemene feedback meeting All Fijn om weer live te kunnen vergaderen. 
 Afsluiten vergadering Volgende vergadering augustus tbc 

 


