AGENDA BESTUURSORGAAN
Datum
Vaste leden
Uitgenodigd

06/09/2021 om 19u
Met stemrecht: Ann Audenaert, Geert Heuninck, Hilde Van Houte, Ingrid De Kimpe, Kris Geeroms, Pieterjan Vangerven
Zonder stemrecht: An Rydant, Lode Grossen
Martine Vloeberghen

Verontschuldigd
Locatie

Arne Devriese
Teams
Onderwerp

A
1.

Vorige vergadering
Goedkeuring verslag

Notulen

Goedgekeurd

Onderwerp
B
1.

KBZB - FFBN – LEN – FINA - BOIC
BK zwemmen

2.

Open water - BK
a. Discriminatie 55+
b. Ontevredenheid Waalse deelnemers

De bestuursleden vonden het experiment van deze zomer positief, hoewel een aantal zaken voor
verbetering vatbaar zijn/waren ((IT, reglementen). De indruk leeft duidelijk bij het BO dat ook de
clubs hierover enthousiast waren. Het BO ondersteunt het feit dat KBZB een werkgroep wil
samenstellen met clubvertegenwoordigers, leden van het sportcomité wedstrijdzwemmen en
bestuurders van de BO’s van KBZB, zwemfed en FFBN, om voor de toekomst na te gaan of het
wedstrijdmodel van de Belgische zomerfinale in die richting structureel kan worden gewijzigd.
Reglement wordt aangepast, maar een Belgisch kampioen op 5 en 3 km (KBZB) kan momenteel
niet
De official sprak geen Frans en ging niet respectvol om met de Franstalige deelnemers. Dit moet
in de toekomst zeker worden vermeden. Vraag: wat is er omtrent deze materie opgenomen in het
wedstrijdreglement? Wordt besproken met het VCW.

C

Werking Bestuursorgaan

D
1.

Administratie, Sport Vlaanderen, IT & financiën
Indiening Sport Vlaanderen:
a. begroting

b. beleidsfocussen
Invoering rijksregisternummer Assist
2.

Contract Multiskillz

E

HR

F
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Clubondersteuning en sportieve werking
Verkiezing comités
Aansluiting DUIK
Verslagen – VCW juli en augustus
Verslag OW juli
Samenkomst met VCWZ op 14/10 in Merelbeke
(fysiek)
Startvergadering 14/9

G

Sporttechnische werking & Topsport

ER is een richtbegroting opgemaakt die gefinaliseerd wordt op het BO van november. Ingrid
signaleert dat de selectiewerking AZ te laag is ingeschat.
Topsportbegroting zal moeten aangepast worden in functie van het geld dat we echt gaan krijgen
van SV. Dat is momenteel moeilijk in te schatten.
Beleidsfocus sportmodel -fase 2 wordt toegelicht. Belangrijk om bij de hervorming met de
jongsten te beginnen.
Uitleg wordt verstrekt mbt garantie van geheimhouding en data protection officer. Bijkomende
info wordt opgevraagd...
Arne signaleert mogelijke problemen rond de app..

De kandidaturen worden voorgelegd.
Goedgekeurd door BO. Definitieve aansluiting wordt beslists op de volgende AV.
Het BO plant een gezamenlijk overleg met het VCW op 14/10.
Geen opmerkingen
Kris, Ann, Hilde en Geert zijn kandidaat
Is doorgegaan via een overkoepelende conference meet. Dit was niet de bedoeling. De
startvergaderingen op locatie verdienen zeker een tweede kans. Tijd, agenda en plaats moeten
volgend jaar veel vroeger worden meegedeeld aan de clubverantwoordelijken (actie voor prof
.medewerkers)

1.
2.
3.
4.
5.

Leden elite en transitieteam: wie stopt, wie blijft/
komt erbij?
Wedstrijden najaar
Zwemschool Brugge-Damme
Aquatopia Aalst
Ondersteuning universitairen Gent

H

Marcom en sponsoring

I
1.

Varia
Nieuwe datum teambuilding

J

Algemene feedback meeting
Afsluiten vergadering ca 23u10

De nodige info werd verstrekt aan de leden ban het BO..
Limiettijden VJK worden gepubliceerd.
Voorstel van statuten is nu dicht bij een akkoord.
Het contract aquafitness werd aan een andere instantie toegewezen.
Zwemfed ondersteunt het feit dat clubzwemmers ( verplicht lid van hun oorspronkelijke club)
blijven trainen in de stad waar ze hogere studies volgen. De opstart van deze werking in Gent is
een proefproject. Na een jaar wordt dit project geëvalueerd. Er wordt dan onderzocht of dit kan
worden verdergezet en eventueel uitgebreid naar andere steden. Is enkel mogelijk in steden met
een zeer grote concentratie aan studenten en (op termijn) mits participatie van
onderwijsinstellingen.

Wordt vastgelegd

