
 

   
 

VERSLAG  BESTUURSORGAAN 

Datum 20/06/2022 om 19u 
Vaste leden Met stemrecht: Ann Audenaert, Geert Heuninck, Ingrid De Kimpe, Pieterjan Vangerven, Hilde Van Houte, Chantal Duck 

Zonder stemrecht: Lode Grossen 
Uitgenodigd Inge Leeten, Wouter Van Eester, Martine Vloeberghen 
 VSW  
Verontschuldigd Kris Geeroms 
Locatie Merelbeke  

 
Zie verslag BO&VSW 
 
 

 Onderwerp Voorbereiding/ stand van zaken 

A Vorige vergadering  
 Goedkeuring verslag Goedgekeurd 
   
B KBZB - FFBN – LEN – FINA - BOIC  
 KBZB Rekeningnazicht van de KBZB wordt besproken 
C Werking Bestuursorgaan  
 Voorstel interne besluitvormingen Goedgekeurd 
   
D Administratie, Sport Vlaanderen, IT & 

financiën 
 

 Ontslag club : Swim4u Aanvaard, definitieve schrapping wordt voorgelegd op de AV 2023 
 Nieuwe club : ORKA – Antwerpen (Hombeek) 

 
Aanvaard, definitieve aanvaarding op AV 2023 
 

 Beleggingsfonds Zwemfed Beleggingsfonds wordt besproken: Aandelenrisico momenteel defensief. Vraag naar dynamisch? 



 

   
 

 Assist Eerste meeting met vertegenwoordiger van Assist, modernisering van de tools is noodzakelijk en 
moet op een structurele manier worden aangepakt. Vertegenwoordiger van Assist zegt dat dit 
mogelijk is. 

 Sabam Contract is getekend – loopt vanaf 01/01/2022 – 31/12/2023  
 Official opleiding FINA Er wordt overeengekomen dat de kandidaat official voor opleiding FINA de kosten voor 80% voor de 

zwemfederatie is. Kandidaat moet voorgedragen worden en goedgekeurd door AD. 
 

 Verzekering ARENA Er is een meeting geweest met Arena en volgende aanpassing zijn van toepassing op onze polis 
 
- de uitbreiding naar de private beoefening 
- de schrapping van beperking tot maximum € 500 wat betreft de dekking tot 150% in medische 
kosten 
-de verhoging van de waarborg per tand naar € 300 en maximaal per schadegeval naar € 1.000. 
 
ARENA zal een toelichting geven op de Swimcoference  
 
 

 SD Worx SportsPay Module voor verenigingswerk en vrijwilligers – los van applicatie personeel SD Worx 
10% korting voor de clubs zwemfed 
2 Webinars in augustus 
 

E HR Geen items 
   
   
   
F Clubondersteuning en sportieve werking  
 Sportmodel  Wouter Van Eester geeft toelichting over sportmodel. Verder uitleg via de startvergadering 

 
   
 Verslag VSW april en mei Kennisname 
 Verslag VSO april en mei Kennisname 



 

   
 

 VST – jaarverslag en AV In de toekomst voorzien dat iemand van de federatie aanwezig is 
   
G Topsport  
 Head Coach Beëindigde samenwerking met Dirk Boets (onderlinge toestemming 1 september) 
  Rapport van de topsportschool te bekijken – F statuut bekijken  

  Persconferentie Fred Vergnoux (headcoach) is goed verlopen – in oktober voorstel om F. Vergnoux uit 
te nodigen op BO 

   
H Marcom en sponsoring  
  Contracten van Speedo en Sabam zijn getekend 
   
I Varia  
 Flanders Speedo Open water cup 02/07/2022  
  Uitreiking : 12u00 – 13u00   
  Uitreiking: 17u00 van de dag 
 Vlaams Zomercriterium 15-17/07/2022 
  Medailles Per dagdeel  
 Startvergadering per regio Oost-Vlaanderen; 12/09 
  West-Vlaanderen: 13/09 
  Limburg : 14/09 
  Antwerpen: 15/09 
  Vlaams Brabant & Brussel : 18/09 
J Algemene feedback meeting  
 Afsluiten vergadering ca Volgende meeting 22 augustus  

 



 

OVERLEG BO & VSW 

Datum 20 juni 2022 
Locatie Kantoren Merelbeke 
Aanwezig BO Pieterjan Vangerven, Chantal Duck, Geert Heuninck, Hilde Van Houte, Ingrid De Kimpe 

Aanwezig VSW Ria Vandenbroeck, Etienne Desfossés, Luc Van Laere , Luc Henderyckx, Marc Van den Bosch, Thierry Dolet, Danny Uytersprot 
Aanwezig personeel Lode Grossen, Martine Vloeberghen, Inge Leeten 

 
  
  Onderwerp  

1. Welkomstwoord BO 
 

1. Terugkoppeling vanuit Topsport: 
 

- Aanstelling Head coach 
o Vanaf 01/09 Nationale head coach Fred Vergnoux en Vlaamse head coach. 
o De nodige kennis, internationale ervaring is aanwezig. Coach is geïnteresseerd in de jeugd.  Coach is ook enthousiast om te starten met de uitdaging. 

Werking rond topsport in Vlaanderen zal gecentraliseerd worden rond Antwerpen. 
o Verstandhouding met FFBN is goed.  Er is sprake van een gedeelde visie. 

 
- Regiowerking is gestart.  Er is begrip voor het feit dat het niet lukt om zwemmers uit de regio te stimuleren/overhalen om hieraan deel te nemen.    

Samenwerking met de aangestelde regiocoaches loopt in de meeste gevallen niet vlot.  Lode zal coaches hierover aanschrijven. 
 

- Aanstelling officials voor internationale tornooien. 
Er zal hier een protocol rond gemaakt worden zodat dit op een transparante manier kan gebeuren.   
Voorstel is dat Nationale sportcommissie een voorstel doet naar het BO van de KBZB. 
Leden van VSW geven aan dat de internationale ervaring zeker een meerwaarde is. 
  

2. Terugkoppeling vergadering Regiocomité 
 

- 9-10 jarigen: deelnemen aan PK (100-200 ws, mits geldige inschrijftijd) en dit als 1e wedstrijd in de namiddag. 
Reglementair ok.  Inge zal dit verder uitwerken (visie meegeven). 
Als het PK doorgaat in een 50m-bad: keuze aan regio om 9-jarige niet te laten meedoen of hen ook te laten deelnemen aan 200m wisselslag. 



 

 
3. Terugkoppeling zwemfed: 

 
- Sabam – raamcontract: generiek contact, voor een bepaald bedrag.  Contract is getekend, september zeker van kracht, mogelijk reeds in orde voor wedstrijden zomer.  

Zwemfed zal dit communiceren op website en nieuwsbrief. 
- Hulpdiensten: goed idee, nog geen concrete stappen in ondernomen. 

 
3. Wedstrijd zwemfed 

- Transgenders: zijn we klaar voor transgenders en X-atleten (situatie Lia Thomas (USA))? 
Fina: transitie boven 12 jaar, kan je niet uitkomen in de categorie die je hebt na je transitie.   Fina zal nog bekijken of er mogelijk voor een aantal zwem afstanden 
gewerkt kan worden met een open categorie.  Wettelijk kader staat nog niet vast.   Als het kader gekend is, zal het geïmplementeerd worden op nationaal niveau. 
 

- G-sport: toepassing regelgeving G-zwemmers die willen deelnemen aan valide circuit. 
Gerichte communicatie naar de sportsecretarissen/website-nieuwsbrief.  Een filmpje en/of handleiding maken waar dit duidelijk uitgelegd worden.  Zwemfed zal dit 
opmaken en vervolgens aftoetsen bij B.O. 
Als inschrijving niet reglementair verloopt zal er geen rekening gehouden worden met de uitsluitingscodes (vanaf jan.2023). 
 

- Is er de intentie om de minimum leeftijd (analogie FFBN) te verlagen naar 8 jaar? 
Deze intentie is er niet.  Vanuit sporttechnisch standpunt is het regulier wedstrijdzwemmen geen meerwaarde voor deze doelgroep.   
Attractiever aanbod voor deze leeftijdsgroep is zeker van belang, hier zal het sportmodel op inzetten. 
  

 4. Regionaal niveau: 
- Kosten- en bijdragetabel op regionaal niveau nog toegelaten? 

Uniformiteit is hierin belangrijk.  Als er een consensus is binnen de regioraad kan dit voorgedragen worden aan het BO. 
Deze kosten- en bijdragen kan dan opgenomen worden in de tabel van de zwemfed. 
 

- Mogen clubs boetes/kosten opnemen in een ‘wedstrijdreglement’.   
Als deze communicatie duidelijk opgenomen is in het wedstrijdreglement, is dit geen probleem. 
 

5 Varia 
- Verslag van deze vergadering zal gepubliceerd worden op de website 

  
 
 


