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Uitgenodigd:

25/06/2013
Merelbeke
Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van De Voorde,
Ondervoorzitter / Kurt Desmet, Bart Dewulf, Tom Callewaert, Laurent
Samyn en Martin Demeester, bestuurders / Fernand Van Huyneghem,
Secretaris-Generaal
Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator / Sepp Meyers,
Sporttechnisch Coördinator / Gretl Vandamme, Sporttechnisch Coördinator
/ Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster

1.

Het verslag van de vorige vergadering 24/04/2013 werd goedgekeurd.

2.

Sportwerking
2.1. Ethisch Verantwoord Sporten (EVS)
Binnen de beleidsopdracht EVS heeft de VZF gekozen voor 2 thema’s, namelijk:
a. De rechten van het kind
b. De fysieke en psychische integriteit van het individu
Wat dit laatste betreft, werden door de VZF al sensibiliseringscampagnes opgestart voor onze
clubs, waaronder een campagne tegen pesten en recent de handleiding voor sportclubs i.v.m.
de lichamelijke en seksuele integriteit. De VZF pleit zich nadrukkelijk om iemand in de club te
benoemen als aanspreekpunt integriteit (API).
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de aanstelling van Gretl Vandamme als aanspreekpunt
integriteit (API) op het niveau van onze federatie.
2.2. Skill-Up
Gretl Vandamme meldt dat er 3 firma’s voor de basisapplicatie gecontacteerd werden en er
finaal gekozen werd voor CeGeKa Groep N.V.
2.3. Topsport
2.3.1. Arbeidsovereenkomst VZF met Sven Verschoren
Na gunstig advies van Topsportcoördinator Koen Van Buggenhout gaat de Raad van
Bestuur akkoord om de arbeidsovereenkomst te verlengen vanaf 01/09 in onbepaalde
duur.
2.3.2. Arbeidsovereenkomst VZF met Ward Pellegrim
In het kader van de pool jeugdtoptrainer op halftijdse basis loopt deze overeenkomst nog
tot 31/12/2013. Onze Topsportcoördinator Koen Van Buggenhout gaat na hoe de
financiering verder zal verlopen.
2.3.3. Stages
Topsportcoördinator Koen geeft toelichting over de geplande stages en de aangeduide
trainers.
2.4. Directeur Sportkaderopleiding (DSKO)
Bloso geeft de mogelijkheid aan de VZF om een voltijdse DSKO zwemmen aan te werven.
Meer info over de functiebeschrijving en het profiel kan men vinden op onze website.
Motivatiebrief + curriculum vitae worden verwacht voor 1 augustus.
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2.5. Permanente vorming zwemtrainers
Vanaf het seizoen 2013-2014 zal dit opgestart worden. Sporttechnisch Coördinator Sepp
Meyers geeft toelichting bij dit concept bedoeld voor zowel zwemtrainers als zwemlesgevers.
Bedoeling is om trainers en lesgevers aan te moedigen zich jaarlijks bij te scholen en
waardoor ze een erkenning door de VZF kunnen krijgen.
Meer nuttige info en modaliteiten zullen op onze website gepubliceerd worden.
2.6. Infosessie sportmedisch geschiktheidsonderzoek
Op 18/06 werden de sportfederaties geïnformeerd over de generieke richtlijnen sportmedisch
geschiktheidsonderzoek. Sporttechnisch Coördinator Sepp Meyers geeft toelichting.
Daar werd de vraag gesteld aan de federaties om per sporttak mee te denken over
sportspecifieke testen die een meerwaarde kunnen bieden bovenop het generiek protocol.
De Vereniging Sport- en Keuringsartsen (SKA) zal elke unisportfederatie contacteren om te
bekijken of er sportspecifieke toevoegingen wenselijk zijn en om sportspecifieke behoeften te
bespreken. Onze Sporttechnische Coördinator Sepp Meyers volgt dit verder op.
3.

Administratie
3.1. Wij verwelkomen onderstaande nieuwe clubs:
- Vrije Zwemmers Gent (VZG)
- ZwemScool (COOL)
- Schoonspringen/Deurne Muggenberg (SDM)
3.2. BOAS
De Raad van Bestuur neemt officieel akte van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel
van de club van Vlaams-Brabant naar West-Vlaanderen.
3.3. De VZF heeft schriftelijk een verlenging aangevraagd bij de Vlaamse Sportfederatie voor de
terbeschikkingstelling van Lydia Colijn (in het kader van de sociale maribel) voor de duur van
één jaar.
3.4. Assist
Martine Vloeberghen geeft verslag over de 5 provinciale opleidingsdagen van ons nieuw
ledenadministratie-programma welke plaats vonden in Genk (04/06), Torhout (06/07), Gent
(10/06), Wommelgem (11/06) en Vilvoorde (13/06). Alle wensen en opmerkingen door de clubs
zullen intern besproken worden en feedback hierover volgt.

4.

Financiën
4.1. Provinciale subsidiëring
Secretaris-Generaal Fernand Van Huyneghem en Administratief medewerkster Martine
Vloeberghen geven toelichting over de infosessie ‘Vlaamse Sportfederaties overlegmoment
Vlaamse Sportfederaties en hun provinciale afdelingen’.
Vanaf 2014 zal de provinciale subsidiëring niet meer naar de provincies gaan, maar naar de
federatie. Hoe de verdeling zal gebeuren en hoeveel de subsidie zal bedragen zijn nog niet
gekend.

5.

Juridisch
Sammy Claes/waterpolo werd door de disciplinaire organen van de Vlaamse Gemeenschap
geschorst voor één jaar (van 04/06/2013-03/06/2014).
Secretaris-Generaal Fernand Van Huyneghem zal de nationale bond KBZB en RSCM hierover
inlichten.

6.

Varia
6.1. Vlaams Doping Tribunaal (VDT)
- uitnodiging Algemene Vergadering op 26/06
- naar aanleiding van het nieuwe antidopingdecreet 25/05/2013 voor elite-sporters werd de
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nieuwe lastgevingsovereenkomst VZF-VDT door de Voorzitter Johnny Van der Straeten
ondertekend.
6.2. Voorzitter Johnny Van der Straeten heeft een brief ontvangen van Minister Philippe Muyters
waarbij hij en bondsvoorzitter Louwagie uitgenodigd worden op zijn kabinet voor een
informele toelichting over de diepbadregel waterpolo.
De Minister beklemtoont dat hij het standpunt vanuit sporttechnisch oogpunt begrijpt en
benadrukt dat de reglementering de bevoegdheid van de federatie is, zo ook de beslissing
omtrent het invoeren van de diepbadregel.
Deze regel leunt echter wel aan bij het beleid inzake (top)sportinfrastructuur, wat dan weer
een bevoegdheid is voor de Vlaamse Overheid. Vandaar dat de Minister enkele vragen heeft,
die hij wil bespreken tijdens dit overleg.
6.3. Quid Vlarem?
Momenteel geen verder nieuws.
Volgende vergadering zal plaats vinden op woensdag 4 september 2013 om 18u00.
Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal
Verslaggever
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