Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:

25 januarii 2017

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

Verontschuldigd

Koen De Carne, Bestuurder

1.

Het verslag van 14/12/2016 werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

2.

Sportwerking

Topsport
•

Met toptrainer zwemmen Rik Valcke werd een aannemingscontract afgesloten voor
onbepaalde duur vanaf 01/01/2017.

Nieuwe Topsportcommissie (2017-2020)
•

De Raad van Bestuur benoemt onderstaande leden:
o Voorzitter: Koen Van Buggenhout / Topsportcoördinator
o Leden:
§ Rik Valcke / Toptrainer
§ Johnny Van der Straeten / Bestuurder Topsport
§ Inge Leeten / Jeugdcoördinator
§ Tommy Verlinde / Topsport, Sport.Vlaanderen

•

Vanaf het nieuwe sportseizoen 01/09 wordt er ook een A-logo op de uitrusting VZF
aangebracht.

•

SwimExperience
(toelichting door Topsportcoördinator Koen Van Buggenhout over deze nieuwe service)
SwimExperience is een uniek project waarmee Olympiërs Kimberly Buys, Basten Caerts, Jasper
Aerents, Louis Croenen, Emmanuel Vanluchene en Dieter Dekoninck hun kennis en ervaring
doorgeven aan de volgende generatie.
SwimExperience staat voor inspirerende en motiverende ervaringen en voor kansen om
jouw zwemtechnische vaardigheden te verbeteren!
De clinics die plaatsvinden in het topsportbad te Antwerpen, richten zich tot jonge
sportzwemmers van 9 tot 12 jaar en gaan door op woensdagnamiddag en op zaterdag. In een
latere fase zal een vergelijkbaar concept voor 13- tot 16-jarigen uitgewerkt worden.
Elke sessie bestaat uit een korte kennismaking, theoretische introductie, opwarming op het droge
en techniek zwemtraining onder begeleiding van de Olympiër. Op het einde is er ruimte voor
vragen.
Het is ook mogelijk om clinics te boeken door zwemclubs, waarbij een Olympiër zorgt voor een
SwimExperience op maat in de zwemclub.
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“De Olympiër geeft zijn zwemkennis letterlijk door aan de volgende generatie. Hij zorgt voor een
persoonlijke ontvangst, staat zelf langs het bad, geeft demonstraties en beantwoordt vragen. En
ja, indien gewenst zullen er ook handtekeningen gezet worden” getuigt een enthousiaste Dieter
Dekoninck.
Reserveren, meer info over prijzen en kalender:
Facebook- pagina: https://www.facebook.com/SwimExp
Twitter: https://twitter.com/SwimExperience
De Raad van Bestuur vindt dit een zeer goed initiatief en keurt dit goed.
3.

4.

Administratie
•

Wij noteren het ontslag van Werner Stroobants (SHARK) als provinciaal bestuurder van de
provincie Antwerpen die normaal een mandaat had tot 2018.
De Raad van Bestuur aanvaardt dit ontslag.

•

De nodige voorbereidingen werden getroffen voor de komende Algemene Vergadering op
25/03/2017.

•

De Raad van Bestuur neemt kennis van het overzicht ledenbestand 2016:
o 38466 NV
o 8654 CV
o Totaal aantal leden: 47120 (lichte stijging t.o.v. 2015)

•

De vraag voor een kleine verhoging financiële tussenkomst van het aanwezigheidscriterium door
het Vlaams Sportbestuur Masters wordt door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

•

Sponsorovereenkomst met NV RAAK (AA-Drink)
Is reeds sponsor sinds (01/01/2010-2012) (2013-2016)
Het contract wordt verdergezet onder een 2+2 jaar (2017-2018) (2019-2020) contract. Zij
ondersteunen de VZF-evenementen en VZF-initiatieven (zwemschool, Paco,…) en ook de
financiële tussenkomst wordt verhoogd.

Algemeen Directeur VZF
•

De Raad van Bestuur bestaande uit de Voorzitter Johnny Van der Straeten, Ondervoorzitter
Maurice Van de Voorde, Tom Callewaert, Penningmeester en Lieven Dornez, bestuurder
onderzoekt de ingestuurde kandidaturen (motiveringsbrieven en curriculum vitae) en
selecteert de weerhouden kandidaturen die verder uitgenodigd zullen worden voor verdere
sollicitatiegesprekken.

Volgende vergadering: woensdag 8 maart 2017 om 18u00 in de kantoren van de Vlaamse
Zwemfederatie.

Verslaggever
Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal
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