Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:

07/10/2015

Plaats:

Merelbeke

Aanwezig:

Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van De Voorde,
Ondervoorzitter / Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal / Tom
Callewaert, Penningmeester / Koen De Carne, bestuurder / Laurent
Samyn, bestuurder

Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator / Sepp Meyers,
Sporttechnisch Coördinator / Gretl Vandamme, Sporttechnisch Coördinator
/ Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster

De Raad van Bestuur verwelkomt de heer Lieven Dornez die als kandidaat-bestuurder wordt aanvaard tot
aan de volgende Algemene Vergadering.
1.

Het verslag van 26/08/2015 werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

2.

Sportwerking
ZWEMMEN
Gretl Vandamme, Sporttechnisch Coördinator, geeft toelichting over:
•

Persconferentie 06/10/2015 - Sint-Pieters-Leeuw
Voorstelling van de nieuwe zwembrevetten in aanwezigheid van de ministers Muyters en Crevits.
Waren afgevaardigd namens VZF: Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal, Gretl
Vandamme, Sporttechnisch Coördinator en David De Wandel, Directeur Sportkaderopleidingen
Zwemmen.
Ter plaatse gaf David tekst en uitleg over de specifieke bijdrage vanuit de VZF en onze
opleidingscommissie.
Deze nieuwe brevettenlijn legt meer dan ooit de nadruk op een brede basisvorming en het
correct leren zwemmen. Alle info zal gepubliceerd worden op onze website
www.zwembrevetten.be.

•

Samenwerkingsakkoord
Tussen de VZF en het ISB werd een partnership afgesloten voor 5 jaar. Onze clubs kunnen alle
brevetten aan ledentarief bekomen.

•

Zwemschool Antwerpen
Zoals de zaken nu lopen zou er gestart worden op 06/01/2016. Binnenkort worden een 10-tal
lesgevers gerekruteerd.

•

Beoordeling Jeugdfonds Zwemsport 2015
Van de 63 clubs die aan aanvraag hadden ingediend hebben we 53 ingevulde dossiers tijdig
mogen ontvangen.
53 clubs werden gelabeld met een gouden, zilveren of bronzen kwaliteitslabel:
- 13 clubs behaalden de ‘gouden druppel’
- 23 clubs behaalden de ‘zilveren druppel’
- 17 clubs behaalden de ‘bronzen druppel’
Hiermee tonen de clubs aan te streven naar een kwaliteitsvolle jeugdwerking en proberen te
voldoen aan de kwaliteitsparameters. De som van 77.000 euro clubsubsidie zal onder deze clubs
verdeeld worden. Elke club ontvangt een beoordelingsformulier met zijn puntentoekenning per
kwaliteitsparameter en de toegekende financiële tussenkomst. De toekenning van het
kwaliteitslabel en de financiële tegemoetkoming werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
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•

Flanders Speedo Cup
Wortie overweegt een mogelijke sponsoring voor de Flanders Speedo Cup 2016. Gretl bezorgt
hen nodige info hierover.

•

Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator, geeft toelichting over het SPLASHwedstrijdprogramma (Meet Manager en Team Manager)
Geologix stopt er binnen afzienbare tijd mee en het geheel wordt mogelijk overgenomen door
Christian Kaufmann. Wordt vervolgd.

•

Skill-Up
Bestuurder Tom Callewaert geeft stand van zaken en bepleit de oprichting van een afzonderlijke
BVBA. Voor de VZF zou de heer Lieven Dornez optreden als vaste vertegenwoordiger, voor het
waarnemen van de bestuurdersfunctie van de VZF in de nieuw op te richten vennootschap BVBA
Skill-Up International. Tevens wordt er besloten dat de heer Koen De Carne een
bestuurdersfunctie zal opnemen binnen deze nieuw op te richten vennootschap.
Aan bestuurder Laurent Samyn wordt gevraagd om het juridisch luik te onderzoeken en aan
bestuurder Lieven Dornez het IT-verhaal.
Tenslotte moet er zo vlug mogelijk een overeenkomst (letter of intent) aankoop Skill-Up
opgemaakt en ondertekend worden tussen Studio2Communications, In2Sports en de VZF.

TOPSPORT
Koen Van Buggenhout, Topsportcoöridinator, geeft toelichting over:

3.

•

Offerte camerasysteem Contemplas
Dat gebruikt zal worden in het nieuwe topsportzwembad en gecoördineerd wordt door Stijn
Corten. De Raad van Bestuur keurt dit goed.

•

Stand van zaken over de gebruiksovereenkomst VZF, stad Antwerpen en BRABO.

Administratie
•

De aansluitingsaanvraag van de nieuwe club Kalmthoutse Zwemschool (KZ) werd na gunstig
advies door het provinciaal bestuur Antwerpen door de Raad van Bestuur aanvaard.
De club is nu ten voorlopige titel aangesloten.

•

De voorgedragen coöptatie van het provinciaal bestuur Limburg van mevrouw Anneke Labath om
te zetelen in het provinciaal bestuur werd door de Raad van Bestuur aanvaard.

•

Fernand Van Huyneghem geeft een overzicht van de bestuursmandaten die in 2016 zullen
eindigen in de Raad van Bestuur, de verschillende sportbesturen en provinciale besturen en dit in
het vooruitzicht van de komende verkiezingen in 2016 op de Algemene Vergadering VZF en de
verschllende provinciale jaarvergaderingen.

•

Assist
Martine Vloeberghen geeft toelichting over de bijeenkomst met Assist, waar ook bestuurder
Laurent Samyn aanwezig was.
Er werd overeengekomen om het contract terug met 4 jaar te verlengen, dus tot 2021 en aan
dezelfde voorwaarden.
In het contract werd opgenomen dat er jaarlijks een bijscholing wordt gegeven over Assist.

Volgende vergadering: dinsdag 3 november 2015 om 18u00 in de kantoren van de Vlaamse
Zwemfederatie.
Verslaggever
Fernand Van Huyneghem
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