Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:

17/02/2016

Plaats:

Merelbeke

Aanwezig:

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

Uitgenodigd:

Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator/ Martine Vloeberghen,
Administratief medewerkster

Verontschuldigd

Koen De Carne, bestuurder /Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator

1. verslag van 20/01/2016 werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.
2. Sportwerking


Kaderopleiding :
Onze directeur Sportkaderopleiding Zwemmen David De Wandel geeft een korte toeichting over
zijn werkzaamheden als DSKO en de resultaten tot dusver. Een van de hoofdtaken was zorgen
dat er meer trainers beter opgeleid zouden worden, het opvolgen van cursussen en
bijscholingen. Het resultaat is positief zowel qua kwantiteit als kwaliteit : 40 lesgevers, 300
cursisten, stijging van de cursussen …
De Raad van Bestuur dankt David voor de geleverde prestaties en de toelichting.



Zwemmen :
Martine geeft kort stand van zaken over de voorbije FSC en VJK



Topsport:
Vraag van TSC Koen Van Buggenhout
De Raad van Bestuur heeft een schriftelijke vraag van onze topsportcoördinator ontvangen
met het verzoek om een uitzondering toe te staan om Emmanuel Vanluchene te laten
deelnemen aan de VK. Onze Raad van Bestuur heeft na bespreking beslist om het advies van
de topsportcommissie te volgen en een uitzondering toe te staan omdat we hier te maken
hebben met een zwemmer die het statuut “elitesporter” heeft en als dusdanig geregistreerd
staat bij de Vlaamse overheid. De VZF heeft een convenant inzake topsport ondertekend met
het agentschap Sport Vlaanderen waarbij de Vlaamse minister beslist heeft om de topsport
van de VZF te subsidiëren en waaraan een aantal verplichtingen verbonden zijn. Wij moeten
een integraal topsportbeleid voeren waarbij ambitieuze doelstellingen worden geplaatst en
waarbij wij alles in het werk moeten stellen om onze elitesporters goed voor te bereiden en die
naar EK/WK en OS te brengen. Een finale kunnen realiseren op de 4 x 100m wisselslag op
het eerstkomend EK en een kans hebben zich daar te plaatsen voor de OS is één van die
doelstellingen. Bijgevolg besliste onze RvB een uitzonderingsmaatregel toe te staan en dit
voor alle erkende en geregistreerde “elitesporters”.
Deze beslissing met motivering werd eveneens gecommuniceerd op 18/02 aan Ronny
Buggenhout als voorzitter VSB ZW.
Vacature Kiné
Er zal een vacature kiné (VZF jeugd) uitgeschreven worden die het sportief programma van
de hoofdcoach(jeugd) voor de zwemmers op de topsportschool ondersteunt.
Halftijds met standplaats Wilrijk TSS zwemmen, indiensttreding vanaf 01/09/2016.



Synchro
De Raad van bestuur voorziet een maximale financiële tussenkomst voor EK Londen Synchro
voor official Evi Vandergucht
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3. Administratie




Wij noteerden het ontslag van de heren :
o Vincenzo Colonna op 08/02/2016
o Luc Ooms op 11/02/2016
In het provinciaal bestuur Limburg
De offerte voor het beleidsplanningstraject Zwemfederatie van de firma Dewaele Consultancy
werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd. Deze zal lopen van februari tot november 2016.
Het geheel wordt gecoördineerd door STC Els Audenaert.
.

4. Financieel



Rekeningnazicht wordt vastgelegd op 07/03/2016. Martine nodigt de 3 rekeningnazichters +
financieel bestuurder Tom Callewaert uit.
Bloso subsidiëring 2016
Martine geeft toelichting bij de stand van zaken voor wat betreft
Basisopdrachten
FO topsport
FO jeugdfonds
FO prioriteitenbeleid

5. Varia




Vraag van Koalect project voor samenwerking met de VZF ivm fondsenwerving. Raad van
Bestuur beslist om hier niet op in te gaan.
Onze administratief medewerkster Sarah is op 12/02 bevallen van een flinke zoon Stan.
Secretaris-generaal stuurt felicitaties + geschenk namens Raad van Bestuur en personeel.
Bij de KBZB zal bestuurder Laurent Samyn (op eigen verzoek) vervangen worden door Lieven
Dornez. Wij brengen KBZB op de hoogte

Volgende vergadering: woensdag 23 maart 2016 om 18u00 in de kantoren van de Vlaame
Zwemfederatie.
Verslaggever
Fernand Van Huyneghem,
Secretaris-generaal
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