
 

   
 

AGENDA BESTUURSORGAAN 

Datum 07/06/2021 om 18u30 
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 Lode vanaf 19u40 (webinar Swim Conference), Arne Devrieze 
Locatie Online via Teams 

 
 Onderwerp Verantw Notulen 

0 Topsport: resultaten EK en elitewerking Lode Lode licht de resultaten op het EK toe. Die zijn ondermaats. De voorbereiding heeft 
plaatsgevonden zoals de hoofdcoach gevraagd heeft: stages, wedstrijden etc zoals 
gevraagd. 
Selectie topsportschool is bezig. 
Iedereen is het erover eens dat er een betere omkadering moet voorzien worden 
voor de uitvallers. 

    
A Vorige vergadering An  
1. Goedkeuring verslag An Verslag wordt goedgekeurd en mag gepubliceerd worden op de website. 
    
B KBZB - FFBN – LEN - FINA   
1. KBZB Stand van zaken: 

• Waterpolo 
Pieterjan FINA nieuwe voorzitter, wil meer aandacht schenken aan diversiteit 

Phedra gaat mogelijke extra financiering onderzoeken. 
Belangrijk dat we ons internationaal weten te manifesteren. Nu hebben we nergens 
afgevaardigden. 
BOIC: AV 4/6 



 

   
 

KBZB: verandering statuten is voorbereid door Lode, mbt waterpolo is er een 
constructieve samenwerking met de sportcommissie, zij hebben een beleidsplan 
voorbereid en de kostenstromen zijn in kaart gebracht 
 

    
C Werking Bestuursorgaan   
    
D Administratie, Sport Vlaanderen, IT & financiën   
1. Algemene Richtlijnen 

- Algemene gedragscode 
- Bevoegdheden DC 
- Competitielicenties en ontslag 
- Tuchtrecht 
- Comités algemeen wedstrijdzwemmen, 

waterpolo masters , open water, 
multidisciplinair comité 

- Regio-vertegenwoordiging: regiocomités  
regioraad 

- Deontologische richtlijnen: prof. 
Coaches, bestuurders, medewerkers 
 

An Er wordt rekening gehouden met de opmerkingen van de bestuurders en deze 
worden goedgekeurd. 
Belangrijk dat de strategie en de beleidslijnen bewaakt blijven. De 
vertegenwoordigers van de zwemfed moeten hierop toezien. 

2. VCW: opleggen dat jurysecretarissen ook kunnen 
kandideren, en niet alleen kamprechters 

An De bestuurders vinden het nodig dat ook federale jurysectretarissen deel van het 
comité kunnen uitmaken omdat dit nodig is voor de gendergelijkheid en meer 
variatie in leeftijd mogelijk maakt. 
 

3. Verkiezing comités An De oproep voor de kandidaten mag vertrekken. 
4. Zwemfed BTW-plichtig  - startgelden An Start- en licentiegelden zijn niet onderhevig aan BTW. 
5. Nieuwe ontwikkelingen Assist An An licht de nieuwe mogelijkheden in Assist toe. Er wordt erg clubgericht gewerkt 

door Vincent. Alles wordt eerst uitgetest en besproken met de testclub, zodat de 
gebruiksvriendelijkheid maximaal is. 



 

   
 

Deze zomer zal er ook een schoonmaak plaatsvinden om de data up te date te 
zetten. Het is cruciaal dat de ledengegevens correct zijn. Daarom zullen we het 
rijksregisternummer introduceren (correcte geboortedata). Dit wordt verplicht vanaf 
september. 

6. Aansluiting nieuwe leden: ASB (afsplitsing van 
BZK) 

An Bijzonder jammer dat er een afsplitsing komt. Onze clubs staan sterker als ze 
verenigd zijn. Er is al genoeg concurrentie. De aanvraag wordt voorlopig aanvaardt 
in afwachting van de goedkeuring van de AV. 

    
E HR   
    
F Clubondersteuning en sportieve werking   
1. Verslagen   
 a. Verslag W-Vlaanderen mei Pieterjan  
 b. Verslag VSC mei  An  
 c. Verslag commissie open water An  
    
G Sporttechnische werking & Topsport   
1. Zwemscholen: Brugge, Aalst, Deerlijk An Brugge is goedgekeurd. Ook in Aalst wordt een voorstel ingediend. 
    
H Marcom en sponsoring   
    
I Varia   
    
J Algemene feedback meeting All  
 Afsluiten vergadering ca 22u10 Volgende vergadering maandag 5 juli 2021. 

 


