Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Uitgenodigd:

14/11/2012
Merelbeke
Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van De Voorde,
Ondervoorzitter / Kurt Desmet, Bart Dewulf, Laurent Samyn en Martin
Demeester, bestuurders /Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal
Lode Grossen, Topsportcoördinator / Sepp Meyers en Els Audenaert,
Sporttechnische Coördinatoren / Martine Vloeberghen, Administratief
medewerkster

Naar aanleiding van de oproep voor de mogelijke coöptatie van een nieuwe penningmeester VZF
ontvingen wij 2 kandidaturen :
Tom Callewaert (GOLD) en Kris Van Erum (MEGA)
Beide voorgedragen kandidaturen waren ontvankelijk, voldeden aan de gestelde eisen en bijgevolg
werden beide heren uitgenodigd voor een onderhoud met de RvB.
Kris Van Erum liet ons schriftelijk weten dat hij de vergadering helaas niet kan bijwonen en zich niet
langer kandidaat stelde wegens persoonlijke redenen.
Voorzitter Johnny Van der Straeten verwelkomt de heer Tom Callewaert. De heer Callewaert geeft een
korte voorstelling en toelichting waarom hij zich kandidaat stelde en beantwoordt enkele vragen.
Na vertrek van de heer Callewaert en na overleg tussen de bestuurders, beslist de Raad van Bestuur
unaniem om de heer Callewaert als nieuwe penningmeester (bestuurder financiën) te coöpteren tot aan
de eerstvolgende algemene vergadering van maart 2013 en waarbij zich dan opnieuw officieel
kandidatuur zal stellen om het mandaat van zijn voorganger te voleindigen tot 2014.
1. Het verslag van de vorige vergadering 26/09/2012 werd goedgekeurd.
2. Administratie
• Evaluatie Digi-krant:
Op verzoek van enkele bestuursleden en n.a.v. enkele opmerkingen wordt door de RvB een
tussentijdse evaluatie gemaakt.
De RvB zal de beslissingen overmaken aan de heer Wuyts en vragen hiermee rekening te
houden in de toekomst.
• Ledenadministratie :
Martine geeft een uitvoerige toelichting over het onderhoud dat de VZF had met de twee
mogelijke kandidaten Assist en Dim@sport. Ook het financiële luik wordt besproken.
Na beraad beslist de RvB om verder te overleggen met Assist voor een eventuele
samenwerkingsovereenkomst.
Bestuurder Laurent zal dit verder mee opvolgen.
• Aanvraag naamsverandering :
Zwemclub Overijse vraagt toestemming op de clubafkorting ZO te veranderen in ZORO.
De RvB keurt dit goed
3. Topsport/personeel
• Martine meldt ons dat het BOIC een financiële tussenkomst zal doen voor de deelname van de
aflossingsploeg aan de voorbije Olympische Spelen, waarvoor dank voor de ondersteuning en
het vertrouwen.
• De aanwerving van trainer Sven Verschooren werd in september toegezegd, maar wij hebben
nog geen officiële bevestiging van het Bloso. Lode nam reeds contact.
• Op 19/11 zal een bilateraal gesprek plaats vinden tussen VZF en Bloso i.v.m. topsport. TSC Lode
geeft toelichting en uitleg over volgende punten
Sportparticipatie, talentidentificatie, talentontwikkeling, elitewerking, internationale wedstrijden,
begeleiding omkadering, wetenschappelijke omkadering.
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4. Sportwerking
• Financiële ondersteuning vanwege Parantee
In het kader van de voorzetting van het integratiebeleid bekwam Parantee van de Vlaamse
overheid financiële ondersteuning van de G-werking
Parantee bezorgde 4 VZF clubs een financiële tussenkomst voor hun duurzame G-werking als
integratieclub.
Dit waren HZA KLZC ROSC en STT
• Vlaams Sportbestuur Zwemmen
Wij ontvingen van het provinciaal bestuur Limburg de voorgedragen coöptatie van de heer
Lieven De Coster (HZS) in vervanging van de ontslagnemende Jef Stinkens voor het VSB
Zwemmen.
De Raad van Bestuur keurt deze coöptatie goed.
• Waterpolo
Els geeft hierover toelichting:
De Raad van Bestuur nam kennis van het voorstel van de waterpolomensen voor meer
autonomie van de Sportcommissie Waterpolo en ook de vragen/opmerkingen die op de
nationale vergadering aan bestuurder Martin Demeester werden gesteld kwamen ter sprake.
De RvB wil graag een constructief onderhoud hierover en verzoekt STC Els om een geschikte
vergaderdatum te zoeken.
Zullen aanwezig zijn voorzitter Johnny Van der Straeten, bestuurder Kurt Desmet, TSC Lode
en STC Els.
5. Kaderopleiding
Ontslag Martin Demeester in de stuurgroep VTS. Martin geeft te kennen dat het niet meer mogelijk is
om werk- sportengagement te combineren en hij keuzes moet maken. Hij geeft dus ontslag in de
stuurgroep VTS en verzoekt om vervanging.
TSC Lode Grossen stelt zich alvast kandidaat om Martin te vervangen.
Fernand zal dit overmaken aan VSF.
6. Medisch Verantwoord sportbeoefening (MVS)
Op 19/11 is een infovergadering over het nieuw antidopingdecreet (25 mei 2012) waar minister Muyters
en de mensen van het Kabinet, CJMS en MVS toelichting zullen geven. Op deze vergadering zal Fernand
Van Huyneghem als voorzitter van het Vlaams Doppingtribunal de werking van het VDT en de
disciplinaire commissie voor Elitesporters toelichten.
Bestuurder Laurent Samyn en Sepp Meyers STC zullen deze infosessie bijwonen.
7. Sponsors
• Het contract met NV RAAK is rond en kan door de voorzitter ondertekend worden.
• Ook de onderhandelingen met Speedo zijn in een laatste fase en bestuurder Laurent Samyn
werkt aan de laatste juridische aanpassingen van het contract.
• Er werd geen gevolg meer gegeven aan Decatlon en Varitech.
8. Financiën
• Tussenkomst in de zaak Systermans. Voorzitter meldt dat er een financiële tussenkomst zal zijn
vanwege het KBZB en de FFBN voor de gedragen kosten door de VZF.
• Martine Vloeberghen bezorgde op de vorige vergadering de begroting 2013. De RvB heeft
inmiddels de begroting bestudeerd en geeft de goedkeuring.
• De RvB overloopt de bijdragen en boetes voor wat betreft 2013. Er komen geen verhogingen en
de tarieven worden goedgekeurd.
9. Juridisch zaken
Door de invoering van het nieuw antidopingdecreet zijn de sportfederaties met elitesporters verplicht om
het oude tuchtreglement te vervangen door een nieuwe versie met ingang van 14/11/2012.
Dit tuchtreglement wordt door de RvB goedgekeurd.
10. Varia
• De VZF ziet zich recent op regelmatige basis geconfronteerd met interne twisten binnen haar
aangesloten club, dan wel met conflicten tussen ouders en bestuur, trainers ...
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•

Naar aanleiding van deze problematiek, heeft de VZF geconcludeerd dat er nood is aan een
procedurereglement waarbij het voor de diverse actoren duidelijk is welke stappen zij kunnen
ondernemen, en waarbij een onafhankelijk orgaan een oordeel kan vellen, dan wel mediëren.
Momenteel is het zo dat klachten gericht moet worden naar de federatieprocureur die in eerste
instantie zal oordelen over de ontvankelijkheid en gegrondheid en wat er verder gebeurt.
Wij ontvingen 2 kandidaturen voor reservelid nationale tuchtcommissie waterpolo, met name die
van Tomas Cassiman (KZNA) en die van Bart Callewaert (KWK). De VZF maakt beide
kandidaturen over aan de KBZB.

Volgende vergadering zal plaats vinden op woensdag 12 december 2012.

Verslaggever
Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal
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