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

24/04/2013
Merelbeke
Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van De Voorde,
Ondervoorzitter / Kurt Desmet, Bart Dewulf, Tom Callewaert en Martin
Demeester, bestuurders / Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal
Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator / Sepp Meyers,
Sporttechnisch Coördinator / Martine Vloeberghen, Administratief
medewerkster/ Els Audenaert, sporttechnisch Coördinator
Laurent Samyn, bestuurder

1. Het verslag van de vorige vergadering 20/02/2013 werd goedgekeurd.
2. Sportwerking
1. Waterpolo
a) De Raad van Bestuur neemt akte van het onmiddellijke ontslag van Guido Claes als voorzitter en
bestuurslid van het VSB waterpolo en als lid van de Nationale waterpolo om persoonlijke
redenen. De Raad van Bestuur dankt Guido voor het geleverde werk en zijn inzet gedurende de
afgelopen jaren.
b) Voorzitter Johnny Van der Straeten geeft een mondeling relaas van zijn onderhoud die hij had
met enkele waterpolo-afgevaardigden in verband met het waterpolo-gebeuren en de structuren.
c) In verband met de aan gang zijnde discussie en de interpellatie in het Vlaams Parlement over de
waterpolocompetitie en de diepte van de zwembaden, stelt de Raad van Bestuur dat de nationale
bond KBZB, verantwoordelijk voor de organisatie van de nationale waterpolocompetitie, hier
reeds 2x een beslissing heeft over genomen en dat hier niet op wordt teruggekomen.
2. Synchro/schoonspringen
a) Het toegestane synchro-budget zal lichtjes overstegen worden, gelet op de deelname aan de
wedstrijd in Servië, waarbij de verplaatsing iets duurder uitviel. De Raad van Bestuur keurt dit
goed.
b) Informatief wordt medegedeeld dat onze synchro aan bod kwam in ‘Mijn dans is top’ en dat in het
najaar een programma rond het schoonspringen op televisie komt.
3. Zwemmen
a) In navolging van de KBZB en de FFBN enerzijds en om het competitiezwemmen aantrekkelijker
te maken anderzijds, heeft ons VSB zwemmen aan de Raad van Bestuur een voorstel ingediend
om zowel de forfaitboetes als de medische attesten af te schaffen. De Raad van Bestuur kan
hiermee akkoord gaan, maar dit zou pas van toepassing zijn vanaf september 2014.
b) De Raad van Bestuur geeft goedkeuring om het prijzengeld en startgelden bij de Flanders
Speedo Cup vanaf volgend jaar te verhogen, waarbij de beloning per prestatie zal gebeuren.
4. Open water
De Raad van Bestuur beslist niet in te gaan op de vraag voor een verhoging van het budget voor het
open water voor wat betreft tussenkomst prijzen en trofeeën. Deze blijft zoals nu beperkt tot 500 euro.
5. Kaderopleiding
Via Bloso/topsport hebben wij vernomen dat het misschien mogelijk zou zijn om binnen de federatie een
DSKO (Directeur Sportkaderopleiding) aan te werven vanaf 1 juli 2013. Bloso polst nu eerst of er
interesse bestaat bij de federaties en zal dan afhankelijk van de antwoorden nagaan of er financiële
mogelijkheden zijn, waarbij het Bloso en de federatie elk een deel zullen betalen.
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6. EVS
a) De eindrapportering 2011-2012 m.b.t. EVS werd ingediend en goed onthaald. Wij ontvingen
felicitaties voor het geleverde werk rond de vooropgestelde thema’s van het actieplan 2012.
b) Er was eveneens een positieve beoordeling over onze medewerking i.v.m. de uitwerking van het
thema ‘lichamelijke en seksuele integriteit’. De informatie staat online en de clubs werden
hierover geïnformeerd. In het najaar volgt nog een workshop rond dit thema i.s.m. ICES.
7. Topsport
Onze nieuwe Topsportcoördinator Koen Van Buggenhout geeft een uitvoerige toelichting aan de Raad
van Bestuur over onderstaande thema’s:
- verslag over het bilateraal gesprek met het BLOSO en overzicht van het budget topsport 2013
i.v.m. de subsidiering en de financiering
- de structuur elitewerking topsport
- de voorwaarden selectie
- de missie, de visie en waarden
- de samenstelling van de nieuwe topsportcommissie (zie verder)
- de trainers
- de financiële tussenkomst voor de occasionele trainers zwemmen die door de VZF worden
aangesteld
- de problematiek i.v.m. het zwembad in Antwerpen + internaat. Een stand van zaken.
De Raad van Bestuur dankt de Topsportcoördinator voor de duidelijke en verhelderende uitleg
De Raad van Bestuur benoemt volgende leden in de nieuwe Vlaamse topsportcommissie:
- Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator
- Ronald Gaastra, Toptrainer
- Rik Valcke, Toptrainer
- Johnny Van der Straeten, Bestuurder topsport
- Inge Leeten, Jeugdcoördinator
- Paul Rowe, afdelingshoofd topsport Bloso
3. Administratie
a) De Raad van Bestuur keurt de onderstaande voorgedragen coöptaties goed om te zetelen in de
provinciale besturen:
- Koen Van Heghe (FIRST) in het Provinciaal Bestuur Oost-Vlaanderen in vervanging van de
ontslagnemende Tony De Baets
- Tony Halsberghe (GOLD) in het Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen. Hij was reeds
gecoöpteerd op 30/05/2012 en op de laatste jaarvergadering van West-Vlaanderen 02/03/2013
werd dit bekrachtigd.
b) De notulen van de Algemene Vergadering VZF 23/03/2013 werden door de Raad van Bestuur
gelezen en goedgekeurd. Deze zullen nu overgemaakt worden aan de clubs en de provinciale
besturen en gepubliceerd worden op de website.
In het Belgisch Staatsblad zal er eveneens een publicatie gebeuren van wijziging Raad van
Bestuur n.a.v. verkiezing van onze penningmeester Tom Callewaert.
Eerstdaags gebeurt ook de neerlegging van de jaarrekeningen bij de Nationale Bank.
c) Voor wat betreft de Algemene Vergadering van de nationale bond KBZB op 29/04.2013 werden
de volgende 7 gemandateerde afgevaardigden aangeduid:
voor de Raad van Bestuur: Johnny Van der Straeten, Maurice Van De Voorde, Martin
Demeester en Bart Dewulf
voor de Vlaamse Sportbesturen: Ronny Buggenhout (VSB zwemmen), Wim Symoens (VSB
waterpolo) en Evi Vandergucht (VSB synchro)
4. Financiën
a) In verband met de subsidiëring van de provinciale afdelingen 2014 wordt door de Vlaamse
Sportfederatie (VSF) een overlegvergadering belegd op 7 mei.
Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal en Martine Vloeberghen, Administratief
medewerkster zullen hierbij aanwezig zijn.
b) De Raad van Bestuur beslist om de huidige bedrijfswagen te verkopen en te vervangen.
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c)

De Raad van Bestuur nam kennis van de e-mail van het provinciaal bestuur Vlaams-Brabant met
de vraag om de provinciale cijfers van hun balans en jaarrekening geconsolideerd kunnen
worden met die van de VZF. Dit zal verder opgevolgd worden door onze nieuwe penningmeester
Tom Callewaert en Martine Vloeberghen.

Volgende vergadering zal plaats vinden op maandag 3 juni 2013 om 18u00 in de kantoren in Merelbeke.

Verslaggever
Fernand Van Huyneghem
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