Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:

8 juni 2017

Plaats:

Merelbeke

Aanwezig:

Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Fernand Van Huyneghem,
Secretaris-Generaal / Tom Callewaert, Penningmeester / Lieven Dornez,
Bestuurder / Koen De Carne, Bestuurder

Uitgenodigd:

Koen Van Buggenhout, Technisch Directeur
Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster

Verontschuldigd

Maurice Van De Voorde, Ondervoorzitter
Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator

1.

Het verslag van 05/04/2017 werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

2.

Toelichting en overzicht door Directeur Sportkaderopleidingen (DSKO) David De Wandel
i.v.m. de opleidingen zwemmen 2017
De Raad van Bestuur feliciteert David met zijn werk en het feit dat hij benoemd werd als lid Taskforce
VTS namens VSF.

3.

Sportwerking

Topsport
•

4.

Personeel TSS/Trainer
Er wordt een vacature op de website geplaatst voor coach zwemmen jeugd in functie van het
volgend schooljaar.

Administratie
•

De notulen van de Algemene Vergadering VZF 25/03/2017 Antwerpen werden voorlopig
goedgekeurd en zullen verschijnen op de website en bezorgd worden aan de clubs en de
provinciale besturen.

•

Wij noteerden het ontslag van Patrick Buvé als bestuurslid in het Vlaams Sportbestuur zwemmen
wegens professionele redenen. Secretaris-Generaal Fernand Van Huyneghem stuurt een
bedankingsbrief namens de Raad van Bestuur.

•

De naamswijziging van ons Provinciaal bestuur Vlaams-Brabant in Vlaams-Brabant en Brussel
werd goedgekeurd. De website van de VZF wordt aangepast.

•

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring aan de voorgedragen coöptatie door het Provinciaal
bestuur West-Vlaanderen van de heer Gunther De Meulenaere als nieuw bestuurslid in het
Provinciaal bestuur West-Vlaanderen.

•

De aansluitingsaanvraag van Extreme Sports wordt niet goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
Eerder gaf ons provinciaal bestuur al een negatief advies.

•

Wij ontvingen een brief van SCSG i.v.m. grensoverschrijdend gedrag en waarbij één van hun
zwemsters het slachtoffer werd tijdens de zwemkampioenschappen. De wedstrijdorganisatie
heeft hiervoor de dag zelf de nodige stappen ondernomen en de politie er bij gehaald.
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Ook onze API (Aanspreekpunt Integriteit) en ICES werden hiervan verwittigd en zullen de nodige
stappen ondernemen.
•

Via onze Technisch Directeur Koen Van Buggenhout ontvingen wij eveneens een mail van
Ronald Gaastra i.v.m. grensoverschrijdend gedrag waarbij hij zijn bezorgdheid rond het welzijn
van de zwemmers uitdrukt.
De Raad van Bestuur heeft een antwoord opgesteld dat aangetekend werd verstuurd naar
Ronald.

•

Via ons Vlaams Sportbestuur zwemmen ontvingen wij 2 brieven van de Aalterse Zwemvereniging
met betrekking tot het gedrag van hun trainer. Een brief gericht aan Ronny Buggenhout,
Voorzitter Vlaams Sportbestuur zwemmen en een andere brief gericht aan zwemclub STA
(Swimming Team Aalter). De Raad van Bestuur zal het standpunt van zwemclub STA in deze
kwestie opvragen en wat hiervoor ondernomen werd.

Volgende vergadering: woensdag 12 juli 2017 om 18u00 in de kantoren van de Vlaamse
Zwemfederatie.

Verslaggever
Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal
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