Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:

20 september 2017

Plaats:

Merelbeke

Aanwezig:

Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van De Voorde,
Ondervoorzitter / Mike Sarrazijn, Algemeen Directeur / Koen De Carne,
Bestuurder / Lieven Dornez, Bestuurder / Laurent Samyn, Bestuurder

Uitgenodigd:

Koen Van Buggenhout, Technisch Directeur
Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster

Verontschuldigd

Tom Callewaert, Penningmeester

1. Het verslag van 12/07/2017 werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

2. Sportwerking
Topsport
• Evaluatie Internationale wedstrijden
WK 50M Budapest:
Kimberly Buys haalde de halve finale in de 100M Vlinderslag. Op de 50M Vlinderslag
haalde ze de finale met een nieuw BR (25.70), In de finale werd ze verdienstelijk 8e.
Louis Croenen miste op een haar na de halve finale in de 200M Vlinderslag, hij zette wel
een persoonlijke besttijd neer op de 100M Vlinderslag (52.74).
Pieter Timmers kon zich niet plaatsen in de 50 en 200M Vrije slag. Op de 100M Vrije
slag zwom hij de halve finale maar kon zich niet plaatsen voor de finale.
EK JUN 50M Netanya:
Finaleplaats voor Lotte Goris op 400 meter vrije slag.
In de estafettes was onze delegatie ook succesvol. Zij behaalden (Dumont V en J, A.
Geeroms, L. Goris en J. Smits) brons op de 4 x 100m Vrije slag. Het viertal (Dumont V.
en J., Bouden C., Goris L. en A. Geeroms) behaalde een zilveren medaille op de 4 x
200m Vrije slag.
WK JUN 50M 2017 Indianapolis:
Zowel A.Marcourt als A. Geeroms slaagden er niet in om zich te plaatsen voor de
finales. Anke behaalde de 14e plaats op de 200M Schoolslag (maar op de 200M
wedstrijden worden er geen halve finales betwist op de WK JUN).
EYOF Györ:
Hier vielen er enkele goede prestaties en tijdsverbeteringen te noteren.
Zwemmen
•

•
•
•

Taakinvulling Inge Leeten
Taakinvulling werd voorgelegd door de TD, werd goedgekeurd door de RvB.
AD bekijkt voor de administratieve ondersteuning en samenwerking bij de verschillende
projecten.
Jeugdfonds
Puntenverdeling en de financiële tegemoetkoming aan de clubs werd goedgekeurd door de RvB.
Inge Leeten, verantwoordelijke jeugdfonds, zal de clubs informeren.
FSC – Contract Split Aces
Samenwerkingsovereenkomst werd opgemaakt en besproken op de RvB.
De voorgedragen coöptatie van de heer Etienne Desfosses voor het mandaat van de Provincie
Limburg om te zetelen in het VSB Zwemmen werd door de RvB goedgekeurd. Het mandaat loopt
tot 2020.
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Waterpolo
•
•
•

Wij noteerden het ontslag van Weise Fabrice als bestuurslid van het VSB Waterpolo wegens zijn
aanstelling als voorzitter van het Directiecomité waterpolo. De AD stuurt een bedankingsbrief en
felicitaties namens de RvB.
Wij noteerden het ontslag van Sarrazijn Mike als bestuurslid van het VSB waterpolo wegens zijn
aanstelling als Algemeen Directeur van de VZF.
De voorgedragen coöptatie van Buysse Jens/VZG door het provinciaal bestuur Oost –
Vlaanderen om te zetelen in het VSB Waterpolo werd door de RvB goedgekeurd. Hij zal het
mandaat voleindigen van Weise Fabrice.

Synchro
•

Overkomst met Puracos werd goedgekeurd.

3. Administratie
•
•
•
•
•

•

Ontslag Zuidlede zwemmers (ZZ).
Deze werd door de RvB aanvaard. De club is met alle betalingen in orde.
De aansluitingsaanvragen voor Zwemschool Antwerpen Liesbet Moers VZW (ZALM) en FITCO
werden na positief advies van het provinciaal bestuur Antwerpen door de RvB ter voorlopige titel
aanvaard.
De RvB aanvaardt het ontslag van Geert Barbry (TZT) als penningsmeester van het provinciaal
bestuur West – Vlaanderen, die normaal een mandaat had tot 2020. De AD zal een
bedankingsbrief sturen namens de RvB.
De voorgedragen coöptatie van het provinciaal bestuur Limburg van Dhr. Danny Geuens (OZV)
om te zetelen in het provinciaal bestuur Limburg werd aanvaard door de RvB. Dhr. Geuens krijgt
een mandaat tot 2020.
RvB is akkoord om een dossier in te dienen bij Sport Vlaanderen ter ondersteuning van de
topsportinfrastructuur in Antwerpen. Max. 50% van de kosten kan gesubsidieerd worden. TD
maakt dossier op en doet de opvolging. VZF zal ook een engagementsverklaring ondertekenen
voor het dossier van de Topsportschool voor de bouw van een extra internaat in Antwerpen.
Ontslag van de federatieprocureur Dhr. Moerman Marnix.
De RvB betreurt het ontslag. AD stuurt Dhr. Moerman een bedankingsbrief voor zijn jaren inzet
voor de federatie namens de RvB.

4. Financiën
•

Onze boekhoudster Martine geeft overzicht van de
Saldo subsidies 2016
Begroting 2018
Die ze samen met de penningmeester Tom Callewaert en AD besproken heeft
De RvB geeft goedkeuring

5. Beleidsplan
•
•

•

AD stelt voor om een werkgroep op te starten voor de aanpassing van de structuur VZF. RvB
keurt deze goed. Laurent Samyn zal namens de RvB de werkgroep bijwonen.
ICES
Op 5 september waren vertegenwoordigers van de VZF aanwezig op een studiedag van
VOICE in het kader van ICES. Er wordt voorgesteld om een vorming in te richten voor alle
clubs met als onderwerp de introductie van het vlaggensysteem bij de clubs en een
toelichting van een gedragscode voor trainers, bestuurders en sporters. RvB gaat akkoord.
AD bekijkt wanneer dit het best kan doorgaan na overleg met de provinciale besturen.
Het sponsorcontract met Arena werd verlengd t.e.m. 2021.

6. Varia
•

Voorzitter Johnny Van der Straeten geeft uitleg ivm werkingstoelage voor directiecomité
waterpolo. De RvB stemt in, maar met de voorwaarde dat er eerst een uitgeschreven sportief
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•
•

•

plan moet zijn en dat de kosten achteraf bewezen moeten worden. De werkingstoelage moet
toegevoegd worden aan de begroting 2018 onder SD8.
Parantee vraagt de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst. RvB gaat akkoord.
RvB gaat akkoord voor de opmaak van een Masterplan Accommodaties Vlaanderen. Dit
werd oorspronkelijk pas voorzien in het beleidsplan in 2020. RvB gaat akkoord om dit dossier
gedeeltelijk uit te besteden aan 2521 Gewoon Zwemmen. Dit bedrijf heeft een gelijkaardig
plan opgemaakt voor de KNZB.
Tarieven en boeten 2018: de RvB vraagt aan VSB-zwemmen om een regeling uit te
schrijven ivm ‘boeten overschrijding wedstrijdduur’. Laurent Samyn zal een voorstel
overmaken.

Volgende vergadering: donderdag 2 november 2017 om 18u00 in de kantoren van de Vlaamse
Zwemfederatie.

Verslaggever
Sarrazijn Mike
Algemeen Directeur

Pagina 3 van 3

