Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:

16/12/2015

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 / Lieven Dornez, bestuurder

Uitgenodigd:

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

1.

De verslagen van 03/11/2015 en 23/11/2015 werden door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

2.

Sportwerking
ZWEMMEN
•

Flanders Speedo Cup
Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator, geeft stand van zaken van de Flanders Speedo Cup
en vreest dat door de terreurdreigingen er minder buitenlanders aan de start zullen komen.
Momenteel zijn er minder inschrijvingen.

•

Wij ontvingen vraag van het Vlaams Sportbestuur Open Water i.v.m. tussenkomst voor prijzen en
de aankoop van badmutsen voor het regelmatigheidscriterium.
De Raad van Bestuur is bereid om 500 euro toe te kennen voor de prijzen. Voor wat betreft de
badmutsen zal Sepp offerte opvragen.

•

Vraag over backstroke start aid.
Sepp zal dit coördineren via de gegevens van Koen en het ISB.

•

Vraag over de ISB-brevetten versus KBZB
Er is wat onduidelijkheid over de positionering van de ISB-brevetten t.o.v. de KBZB-brevetten.
De VZF heeft gekozen voor ‘kwaliteitsvolle brevetten’ i.s.m. het ISB in functie van de zwemsport
in zijn totaliteit (onderwijs/clubs/private of gemeentelijke, stedelijke zwemscholen,...) en hebben
hierbij geen verplichtingen opgelegd naar de club/provincie,... = vrijheid in keuze ISB- of KBZBbrevetten aan de clubs.
Het feit dat de VZF samen gaat met het ISB is omdat deze zwembrevetten aansluiten bij de
nieuwe leerlijnen van waterveiligheid en meer aandacht hebben voor de technische beheersing
van de verschillende stijlen.
Voorzitter Johnny Van der Straeten heeft dit op de Raad van Bestuur 2x toegelicht (opgenomen
in de notulen van 09/09/2015 en 14/10/2015 KBZB). Michel Louwagie vond dit een logisch
gevolg van de bevoegdheden op Vlaams niveau, maar betreurt dat de KBZB daardoor geen
opbrengsten zou halen uit de verkoop van brevetten in Vlaanderen.
Onze voorzitter heeft geantwoord dat de provincies/clubs vrij waren te kiezen voor de KBZBbrevetten of voor de VZF/ISB-brevetten.
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TOPSPORT
•

EK Zwemmen
De resultaten waren positief.

•

Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator, geeft overzicht van:
a. Financiële implicaties tewerkstelling van de top- en jeugdtrainers topsport zwemmen in het
vooruitzicht van 2016 en 2017.
b. Financieel overzicht van Swim Analytics en de voorgestelde prijsindicatie voor de
beeldopname in functie van het aantal deelnemers, het aantal runs voor leden en niet-leden VZF.
De Raad van Bestuur gaat akoord dat dit verder uitgewerkt wordt.

3.

4.

Administratie
•

Zwemclub DBH meldt ons dat zij hun activiteiten stopzetten op 31/12/2015 en vanaf 01/01/2016
verder gaan onder de benaming Swimming Club Halle (SCH) als vzw met een nieuw bestuur.

•

David De Wandel, DSKO zwemmen
Na positieve evaluatie werden de overeenkomsten tussen VZF en Bloso/VTS enerzijds en VZF
en DSKO anderzijds ondertekend en dit voor het werkingsjaar 2016.

•

De Raad van Bestuur nodigde de heer Vincent Colonna uit om meer uitleg te krijgen over het
verloop van het examen official in Limburg.
Helaas bleef de heer Colonna afwezig. De Raad van Bestuur zal hem een aangetekende brief
sturen.

Personeel
•

5.

De Raad van Bestuur gaat akkoord om Stijn Corten, die momenteel op halftijdse basis werkt, een
voltijds contract te geven vanaf 01/01/2016 als sporttechnisch medewerker voor de opdrachten
analist topsport/Swim Analytics en Skill-Up.

Financiën
•

Onze boekhoudster Martine geeft overzicht van de:
- tarieven/boeten 2016
- begroting 2016
die ze samen met penningmeester Tom Callewaert besproken heeft.
De Raad van Bestuur geeft goedkeuring.

6.

Varia
•

Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal, zal op verzoek van de Raad van Bestuur het
verslag opvragen van het voorbije interprovinciaal beraad in Antwerpen.

Volgende vergadering: woensdag 20 januari 2016 om 18u00 in de kantoren van de Vlaamse
Zwemfederatie.
Verslaggever
Fernand Van Huyneghem
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