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1. Het verslag van de vorige zitting 30/05/2012 werd goedgekeurd.
2. Beleidsplan 2013-2016
Het Vlaams Sportbestuur Synchroon zwemmen en Waterpolo hebben elk voor hun sporttak een
voorstelling komen geven van wat ze met de selectiewerking willen bereiken en hoe ze dit ingevuld willen
zien. De presentatie werd gegeven door Ingrid De Kimpe en Guy Claes.
Onze Sporttechnische Coördinator Els, die het volledig beleidsplan coördineert, geeft als eerste
toelichting aan de Raad van Bestuur voor wat betreft het actieplan op organisatorisch vlak. Er moeten
aanpassingen gebeuren aan de organisatiestructuur om een efficiënte werking en beleidsmatige aanpak
mogelijk te maken. Daarnaast moet ook voorzien worden in de noodzakelijke informatieondersteuning op
kantoor en in de clubs. Ook het infrastructurele aspect verdient onze aandacht om een positieve evolutie
van onze sporten te garanderen.
Tenslotte moet ook de externe communicatie verbeteren en initiatieven genomen worden om financieel
onafhankelijk te worden.
Vervolgens benadrukt Sporttechnisch Coördinator Sepp dat het aantal wedstrijdzwemmers in de nabije
toekomst opnieuw moet stijgen om de sport op langere termijn een gezonde basis te verlenen en
voldoende talentvolle jongeren de kans te geven in te stromen in de topsportbegeleiding- en werking.
Sporttechnisch Coördinator Gretl benadrukt dat tegen eind 2016 de kwaliteit van de jeugdwerking
verbeterd moet zijn, gemeten a.h.v. bewijsdossiers Jeugdfonds. Verder komt er ook een nieuwe
Facultatieve Opdracht Prioriteitenbeleid die vooral zal gaan over houding en letselpreventie.
Sporttechnisch Coördinator Els wijst op het feit dat er maatregelen dienen genomen te worden om het
aantal waterpolo-spelers en het niveau van het waterpolo omhoog te brengen. Ook op synchrovlak
dienen initiatieven genomen te worden die het totaal synchroleden doet stijgen en die het recreatieve
synchrogebeuren meer aandacht geeft.
Tenslotte hebben Sporttechnisch Coördinator Gretl en Secretaris-Generaal Fernand het over de
verplichtingen betreffende Medisch en Ethisch Verantwoord Sporten.
Topsportcoördinator Lode geeft vervolgens een presentatie met daarin de krachtlijnen van het
topsportbeleid 2013-2016 met daarin de strategische doelstellingen en de pijlers van dit beleid.
Tot slot belicht Martine (boekhouding) de budgetconsequenties van dit alles.
3. Digi-zwemkrant/voorstel Luc Wuyts
Dit voorstel wordt op de volgende Raad van Bestuur behandeld.
4. Boetes overschrijding limiettijden/diskwalificatie bij Belgische zwemkampioenschappen
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Op vraag van een club (AZL) werd dit door de afgevaardigde bestuurders VZF op nationaal vlak
aangekaart, maar werd dit door de Raad van Bestuur KBZB doorverwezen naar de Nationale
Sportcommissie Zwemmen.
5. Clubs
1. Wij ontvingen het ontslag van ‘De Vrije Zwemmers Gent’ (waterpolo).
De VZF betreurt dit ontslag, maar begrijpt de situatie en zal de eindafrekening opmaken.
2. Wij begroeten, na positief advies van ons Provinciaal Bestuur Limburg, de nieuwe club ‘Zwemclub De
Kimpel Bilzen (ZDKB)’.
6. Varia
Voorzitter Johnny Van der Straeten meldt ons dat Pholien Systermans een kortgeding heeft ingespannen
tegen de KBZB i.v.m. zijn niet-selectie voor de aflossingsploeg zwemmen op de komende Olympische
Spelen.
De Voorzitter en de Raad van Bestuur VZF staan er op dat de KBZB eveneens een advocaat aanstelt. De
VZF wil een goede verdediging van de selectie zoals ze nu gebeurd is en heeft hiervoor goede
argumenten. Onze Topsportcoördinator Lode zal die oplijsten. Het voorstel dat werd overgemaakt en
waar de selectiecommissie over akkoord was, zowel VZF als FFBN-leden, was sportief sterk onderbouwd
en dus moeten we dit verdedigen. Er wordt voorgesteld om de erelonen en kosten te verdelen tussen
VZF een FFBN.

Volgende vergadering heeft plaats op woensdag 18/07/2012 om 18u00 in Merelbeke.

Verslaggever
Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal
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